Forældreinformation – Voerladegård Skole april 2018
Kære forældre.
Der er bud efter Jer! Vi skal have afviklet valg til vores Skolebestyrelse og 7
forældre fra børnehave og skole skal vælges. Jeg er allerede bekendt med 4
personer, som ønsker at stille op og tror flere af jer går og overvejer. Hvis du går og
overvejer, eller måske allerede har besluttet dig for at stille op vil jeg meget gerne
at du sender en mail til mig.
Der er opstillingsmøde tirsdag den 24. april kl. 16.30-18.00 i Multirummet. Det er
vigtigt at rigtig mange af jer forældre bakker op om det - også selvom man ikke
ønsker at stille op. På mødet vil den afgående formand, Ditte, give en kort
beretning fra bestyrelsesarbejdet det sidste års tid og jeg selv fortæller om
procedurerne for valget og i øvrigt hvad jeg ser af kommende spændende
arbejde for den nye bestyrelse. Og kig i øvrigt i dit barns skoletaske – der ligger en
lyserød folder om opstillingsmødet og dagsordenen dertil. Bemærk at dit barn kan
blive passet mens vi voksne er samlet. En tryllekunstner er indkaldt til lejligheden og
jeres barn får lidt at spise.
Som vi har lavet reglerne nu, sidder man som forælder i 4 år. Vi HAR mulighed for
at ændre vores styrelsesvedtægt så vi har valg hvert andet år. Det er jeg selv
optaget af at få gjort og vil bringe det op som det første i den nye skolebestyrelse.
Dvs. – hvis bestyrelsen beslutter det – vil 3 eller 4 at medlemmerne være på valg
igen om 2 år – i foråret 2020. Fremadrettet vælges man fortsat for 4 år ad gangen
– men lige den første gang vil det betyde at nogle forældre kun kommer til at
sidde i 2 år.
Med håbet om et stort fremmøde tirsdag den 24. april OG at flere af de
fremmødte ønsker at melde sig som medlem eller suppleant. Vi ses!
Den nye bestyrelse starter deres arbejde fra næste skoleår – august 2018.
Skolen får nyt tag
Som flere af jer sikkert har bemærket er de ældste af vores bygninger beklædt
med stillads. Der er fra Skanderborg Kommunes tekniske afdeling besluttet, at store
dele af vores tag skal skiftes, så derfor må vi leve med færre kvadratmeter til
legeplads i en periode, da der er opsat byggepladshegn og stillet containere op.
Arbejdet forventes at tage 2 måneder.
Senere – i juli og august måned vil vi også skulle leve med lidt byggerod, idet
skolen skal have lavet en elevatorlift i området ved trapperne ved yngste
storeteam.
Vi glæder os over forbedringerne og lever med generne mens det står på.

Forår – og næste skoleår.
Vi ved af erfaring at foråret ræser af sted med høj fart. Vi synes næsten ikke vi kan
nå alt det, vi gerne vil nå inden næste skoleår. Vi tyvstarter med næste skoleår den
1. juni, hvor alle elever rykker til næste årgang/team.
Der er flere kommende ture ud af huset for flere af teamene. Bl.a. skal ældste
storeteam en tur til Boxen i Herning for at se en Ishockeykamp (VM) mandag den
14. maj, hvor undervisningen er lagt frem til eftermiddag og aften. Tak til jer
forældre, som bakker op med at stille kørsel til rådighed. Derudover er der
naturfagsmaraton i Ry, tur til Moesgård for hele storeteam med meget mere.
Grundlovsdag den 5. juni er altid en fridag for skolebørn – i år er skolen også lukket
om mandagen den 4. juni – vær lige opmærksom på det! SFO/klub og børnehave
er åbne – husk tilmelding i Tabulex.
Skoleåret slutter fredag den 29. juni – og vi starter det nye skoleår op tirsdag den
14. august 2018.
Konflikt – vi ved det endnu ikke
Vi holder fortsat vejret og sender gode tanker mod Forligsinstitutionen og håber på
en aftale. I tilfælde af en konflikt får I selvfølgelig mere information om, hvad det
betyder for jer og jeres børn, men det er nok ingen hemmelighed at lock-out
varslet betyder at institutionen stort set lukker ned og jeres barn ikke kan komme i
skole eller pasning.
Med venlig hilsen,
Merete Kristensen

