Forældreinformation – Voerladegård Skole September 2017
Vi er kommet godt i gang efter sommerferien – og de fleste synes sikkert allerede,
at det er rimelig lang tid siden, de var på ferie! Vores 5. og 6. årgang har været på
lejrskole på Læsø. På Voerladegård Skole er der lejrskole hvert andet år. Det er
første år, at Læsø blev prøvet af, men som jeg forstår det er der genvalg til den ø.
LUS
Vi vil i samarbejde med vores sundhedsplejerske have jer til at gøre en ekstra
indsats i den kommende weekend 30. sep og 1. okt – OG ugerne herefter i håbet
om, at alle børn kan blive lusefri.
Vi giver jeres barn en folder med hjem ”Der er fundet lus i dit barns klasse” som vi vil
bede jer nærstudere. Der er nyttige og ajourførte anbefalinger. Hvis alle ret
systematisk retter sig efter de anvisninger, kunne vi holde skolen og børnehaven
lusefri.
Folderen lægger vi også på Forældreintra.
Se ligeledes linket her:
https://www.youtube.com/watch?v=sKFl6HR6zlI
Der vil ligeledes i slutningen af dette brev være en hilsen fra sundhedsplejersken.
HVIS du finder lus i dit barns hår, skal du venligst give besked til øvrige forældre i dit
barns klasse/team via Intra, således at de kan tjekke eget barn. Vi har en
forventning om, at alle forældre tjekker eget barn/børn, når den besked ryger ud.
Giv også besked til forældre til dit barns legekammerater, der ikke går i samme
team. Det er selvfølgelig altid svært at vide, hvem der skal have besked, når
mange børn leger på kryds og tværs, men vær venlig at holde jer til ovenstående.
Efterårsferie i uge 42 den 16.-20. oktober.
Rigtig god ferie til de af jer, der kan holde lidt ferie i den uge.
Vi vil som altid afholde skolernes motionsdag fredagen før efterårsferien – fredag
den 13. oktober. I hører nærmere om dagen, når vi nærmer os. Alle elever slutter
kl. 13.15 den dag.
Der sker forskellige ting i den kommende tid. På tirsdag den 3. oktober får vi besøg
af Børnemobilen. Der kommer nogle unge og laver oplæg for 4.-5 årgang og 6.
årgang. Børnemobilen er Børnetelefonen på hjul. Børnetelefonen giver rådgivning
til børn og unge om trivsel og livet, når det bøvler. Se brev til jer forældre, som
lægges ud sammen med dette nyhedsbrev. På næste torsdag den 5. oktober får
vi en danseoplevelse – en teaterdanseforestilling. Den hedder ”Arme og ben –og
noget ind imellem”. Tjek det ud her: http://abendans.dk/arme-og-ben/
I den sidste uge før ferien har yngste og ældste Storeteam fælles middelalderuge.

Sko-fri
Efter efterårsferien går vi sædvanen tro ind i den SKO-fri periode, så giv meget
gerne jeres barn nogle hjemmesko med. De blå futter, er kun til brug for de voksne
og evt søskende
Esben stoppet – Mette Gaarde Vedstesen på barsel
Vi sagde jo farvel til lærer Esben lige før sommerferien. Han skrev selv ud til jer
forældre. Det var ventet - og glædeligt for ham at få sit drømmejob – men
selvfølgelig også vemodigt at sende ham afsted. Esben er rigtig glad for sit nye job.
Han har været at besøge os i dette skoleår og sige ”rigtig” farvel til børn og
voksne.
Mette – lærer i yngste og ældste Storeteam- venter barn til januar. Hun går på
barsel i begyndelsen af november og vi har slået hendes stilling op og håber på
en god erstatning for Mette, mens hun er væk.
Har du talt med dit barn i dag? – en reminder….
Den digitale dannelse handler om at vi alle opfører os pænt, når vi er på nettet. At
vi bruger vores sunde fornuft og skepsis, ikke får skrevet noget, som vi ikke ville
kunne sige til personen, hvis han/hun stod overfor. Og meget mere. ”Vores” børn
er on-line stort set hele tiden – for dem er der næsten ikke et off- og on-line – de ER
bare on-line.
Det er vigtigt, at du som forælder er aktiv ind i dit barns digitale liv. Du skal have en
fornemmelse af, hvad der sker, bliver skrevet, hvad deres spil går ud på – have
dialogen med dem om, hvad der er ”god stil” og ”no go”. Vi kan ikke stoppe en
udvikling, vi kan ikke styre det hele, men vi kan være med til at give en retning et
langt stykke hen ad vejen, ved at vi har et indblik i og en fornemmelse af, hvad
ens eget barn af en del af.
Med venlig hilsen,
Merete Kristensen
Skoleleder
En hilsen fra sundhedsplejerksen:

Kære Forældre
LUS! Man kan blive helt træt bare ved tanken! Alle der har prøvet at have lus, ved
hvad det kræver at få bugt med dem. Men vidste I, at man med fælles indsats kan
bekæmpe lus?
Hvis alle blot en gang om ugen, tjekker for lus i familien og straks sætter i behandling
ved angreb, kan man være med til at sikre, at børnehave og skole er lusefri!
Eksempelvis kan man have lusedag fredag (foran Disneysjov, så er underholdningen

sikret, mens man kigger). På den måde kan man udrydde de levende lus hen over
weekenden.
Lus udvælger ikke sin vært og derfor er der ikke nogen, der er særligt modtagelige
for lus. En lus kravler, hvis den kan, over på en ny vært. Her lever den af blod fra
hovedbunden uanset blodtype, nyvasket eller snavset hår. Desværre er der ikke altid
gener i starten af et luseangreb og derfor kan der gå uger før det begynder at klø.
Er der en i en familie, som er ramt, skal alle tjekkes for lus, uanset om det er
”lusedag” eller ej. Dem der har levende lus på sig, skal behandles.
Husk at oplyse legekammerater, klassekammerater og skolen/børnehaven, hvis I
finder lus. Det er vigtigt, for at vi kan komme dem til livs.
Hvis I har spørgsmål må I meget gerne kontakte mig på 51 55 14 13
Til slut vil jeg ønske jer alle en god ”jagt”, så I sammen kan komme lusene til livs!
Med venlig hilsen
Rikke Schou-Hansen
Sundhedsplejerske

