Forældreinformation – Voerladegård Skole maj 2018
Ny bestyrelse fuldtallig
Det er nu sikkert og vist, at Voerladegård Skole har en fuldtallig bestyrelse fra 1.
august 2018. Der er fundet 7 kandidater – og 3 suppleanter så det er rigtig, rigtig
godt. Jubiii.
De 7 forældrerepræsentanter er:
Hanne Nielsen – mor til Isabella i 4. og Magnus i 2.
Helle Østergaard – mor til Emilie i 3. og Ebbe i 1. - og en på vej til børnehaven
inden alt for længe.
Anders Voigt – far til Mikkel i 4., Anton i 2. og Mathilde i Spiregruppen i børnehaven
Ebbe Briggs Bødtkjer – far til Jonathan i 4., Ingrid 1. – og en til børnehaven om 1½ år
ca.
Lise-Marie Hornsved – mor til Josefine i 4. – (og Alexander som nu går i 7. på NES)
Jesper Torp – far til Tobias i 3. (og Emma som nu går på gymnasiet)
Jane Mejlby Buhl-Olsen – mor til Sofie i 5. og Anne i 2.
Vores 3 suppleanter er Christiane Møller-Nielsen, Anita Martens Jensen og Rikke
Melters Klixbüll
Husk der ikke er skole den 4. og 5. juni
Som tidligere skrevet holder skolen lukket de to dage. Der er SFO om mandagen.
Sidste skoledag før ferien er fredag den 29. juni med alle dertilhørende traditioner.
Første skoledag efter ferien er tirsdag den 14. august kl. 8.30 til morgensamling.
Anti-mobbestrategien
Der er i bestyrelsen, blandt trivselsrødderne, hos eleverne og personalet arbejdet
med en ny anti-mobbestrategi i dette forår. Mest af alt er strategien en plan over
mange forskellige trivselsfremmende tiltag for på den måde at UNDGÅ mobning
og mistrivsel. Strategien er tænkt som en dynamisk plan for tiltag – og vi skal gøre
papiret levende ved at arbejde med det løbende. Hver familie får et ”fysisk”
eksemplar, som jeres barn får med hjem næste onsdag den 6. juni. Vi fejrer
udgivelsen med en lille happening efter læsebåndet samme onsdag.
Det er rigtig vigtigt, at I som forældre læser den – og taler med jeres barn om,
hvad de har været med til at formulere i hæftet. Tag godt imod den, læs den, bliv
klogere, tal med jeres barn om den.
Skoleåret 2017-2018 blev guldåret
Aldrig har vi som skole vundet 3 ”guldmedaljer” på et år. I vinters vandt vores 4.
årgang lego-mindstorm konkurrencen på Morten Børup Skolen. Her i foråret kom
2.-3. årgang hjem med en kæmpe pokal, fordi de havde vundet årets skakturnering på Højboskolen og senest snuppede vores 6. årgang en førsteplads ved
dette års naturfagsmaraton i Ry. Vi er stolte – I kan være stolte.

Trivselsundersøgelsen med forhindringer
Dette års nationale trivselsundersøgelse har været præget af forhindringer. Den
kom sent i gang på landsplan og vi har her på skolen endnu ikke kunnet trække
de samlede resultater, da nogle elever fortsat mangler at få svaret. Det betyder,
at de 3 team først rigtig kommer i gang med at kigge på resultaterne i det nye
skoleår. Vi forsøger fortsat at udvikle på behandlingen af de data, vi kan trække
ud – og et indsatsområde er i endnu højere grad at få eleverne inddraget i
svarene og de efterfølgende tiltag.
Jeg er blevet bedt om at sende jer nedenstående information fra Børn-og
Ungechef i Skanderborg Kommune, Søren Aalund.
Kære forældre
I kølvandet på debatten om Den nationale trivselsmåling og anonymitet har
Undervisningsministeriet udsendt en cirkulæreskrivelse
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200977).
Cirkulæreskrivelsen giver jer som forældre mulighed for, at anmode Styrelsen for It og Læring om
at få anonymiseret jeres barns besvarelse af Den nationale trivselsmåling fra 2015-2017.
I kan finde mere information på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside
(https://www.stil.dk/aktuelt/stil/2018/apr/180430-ny-mulighed-for-at-anonymisere-elevdata-itidligere-trivselsmaalinger). Her fremgår konkret vejledning til, hvordan man anmoder om
anonymisering (https://stil.dk/uddannelsesdata/De-nationale-trivselsmaalinger-2015-2017).
Sidste frist for at sende anmodning til Styrelsen for It og Læring er den 1. september 2018.
Fredag den 1. juni starter har 4 børn første skoledag
Og samtidig rykker 2. årgang til yngste storeteam som 3. årgang og 4. årgang til
ældste storeteam som 5. årgang. Vores kommende nye årgange er noget mindre
end de har været i nogle år og det betyder, at Lilleteam bliver ”slanket” med
færre børn. Det betyder også, at selvom Karin stopper som lærer, ansætter vi ikke
nogen ny. Anne Birgitte bliver ny lærer i yngste storeteam – og fortsat med
billedkunst i Lilleteam.
Ellers forventer jeg at skemaerne for næste skoleår meget kommer til at ligne dette
års skemaer samt møde-og sluttider. Det hører I nærmere om fra de respektive
team.
Sæt allerede kryds i kalenderen til dette års sommerfest – i år på en onsdag.
Onsdag den 5. september med vafler og andre boder i skolegården fra ca. 15.oo
– og Teateret Kimbri kl. 17.00.
Merete Kristensen

