Forældreinformation – Voerladegård Skole februar 2016
Forberedelserne til årets forårsfest er for længst gået i gang. Udgangspunktet er Astrid
Lindgren og hendes fantastiske bøger. Børnene har læst en del af bøgerne – de store har
læst for de yngre. Vi har hørt oplæsning på rigtig svensk, prøver selv at lære lidt svensk. Vi
har hørt om Sverige – dets historie, geografi og kultur. Vi er selvfølgelig også ved at lære
nogle sange, som skal være med i forestillingen. Der skabes skabe – med forældres hjælp,
findes på SPUNK-ord og laves rullehistorier blandt børnene i Lilleteam.
Vi leger på Pippisk – barndommen og en verden i leg er vigtig. Der filosoferes i
modstillingen mellem det gode og det onde, mellem glæde og sorg, liv og død, mellem
livsmod og ensomhed, ængstelse og frygten for at miste.
Rammen er seks historier af Astrid Lindgren: Alle vi børn i Bulderby, Pippi, Emil fra
Lønneberg, Brødrene Løvehjerte, Ronja Røverdatter og Suser min lind synger min nattergal.
Lille Malin fra Suser min lind synger min nattergal blandes med Ronja, Emil, Pippi og alle de
andre børn – og vi får vist også besøg af Den lille Prins, Søren Sok og Sokrates. Det bliver
spændende.
Forårsfesten er torsdag den 10. marts klokken 17.30 - 21.00. (i første udgave var der skrevet
17.15, men stræk den gerne til 17.30)
Husk at vi sædvanen tro opfører en generalprøve om formiddagen samme dag
Kl. 11.00, hvor bedsteforældre, naboer og andre gode folk er velkomne.
Fredag efter forårsfesten er der mulighed for at sove lidt længere. Man skal møde ind
senest kl. 9.00 til oprydning, film og Rynkebyløb. Der er selvfølgelig fortsat morgen SFO for
de børn, der ikke kan møde senere.
Uge 10, som er den uge, hvor Forårsfesten løber af stablen har alle elever fri klokken 14.15
– og 13.15 om fredagen. Mødetid som sædvanlig.
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”Pak ikke børn ind i vat og bomuld, pak dem ind i stærke
fortællinger ”
Astrid Lindgren

Den nationale trivselsundersøgelse
Trivselsmålingen er for alle elever i hele landet. Det er et elektronisk spørgeskema
bestående af 20 spørgsmål til børnene i 0.-3. årgang og 40 spørgsmål for 4.-9. årgang.
Spørgsmålene skal kortlægge elevernes oplevelse af deres generelle trivsel,
undervisningsmiljø og ro og orden. I år kombineres spørgeskemaet i Skanderborg
Kommune med yderligere 9 spørgsmål, som omhandler spørgsmål mere specifikt til det
fysiske undervisningsmiljø, herunder æstetikken på stedet.
Vi foretager trivselsmålingen i disse uger. Alle elever skal svare og besvarelsen
gennemføres som en del af den almindelige undervisning. Jeg vedhæfter de spørgsmål,
som eleverne skal svare på. Jeg tænker, det kan være interessant for jer at vide, hvad der
spørges om.
Målingen er et led i Folkeskolereformens nationale mål om, at alle elevers trivsel skal
styrkes.
Vi er opmærksomme på, at en sådan måling giver et øjebliksbillede. Vi er også
opmærksomme på at en årlig trivselsmåling jo slet ikke må stå alene i forhold til at tage
temperaturen på elevernes trivsel. Der anvendes også andre redskaber blandt lærerne –
bl.a. Klassetrivsel – og ikke mindst de daglige blik, spørgsmål og dialoger med børnene
omkring skolearbejde, frikvarterer og lege med kammerater. Og henvendelser og dialoger
med jer forældre om eget barn.
Den kommende måling blandt eleverne er også et meningsfuldt redskab for os i det
arbejde og bliver således ”analyseret” med henblik på at foretage justeringer, yderligere
tiltag af den ene eller anden slags. Dels i de respektive team og dels blandt alle årgange,
hvis/når et generelt billede viser sig.
Rynkebyløbet
Vi har igen i år valgt at gøre en indsats for kræftramte børn – og deltage i Rynkebyløbet.
Det gør vi – som skrevet - fredagen efter forårsfesten lige over middag. Så giver vi den gas
med løb og hurtig gang. Sidste år fik skolens elever samlet hen ved 14.000 kroner ind til
formålet. I hører mere om Rynkebyløbet i ugen efter vinterferien.
Nye børn og skolestartere
Den 1. marts ruller to børn ind i skolen fra Spire-gruppen i børnehaven. Vi siger også
velkommen til to ny drenge på 1. årgang efter vinterferien – og i det hele taget ser vi en
tendens til at modtage en del børn udenfor vores eget skoledistrikt også. Det er vi rigtig
glade for. Jeg håber, I ”gamle” forældre har blik for at tage godt imod nye ansigter –
voksne som børn.
Lus
Vi har været plaget af mange lus. Den kommende skolefri uge er en anledning til, at I i
alle hjem får tjekket jeres barn/børn for lus. Jeg vil gerne have, at alle børn kommer fri for
lus mandag den 22. februar.
God vinterferie, til de af Jer, som kan holde fri.
Merete Kristensen

