Forældreinformation – Voerladegård Skole december 2017
Dagene er korte – rigtig korte, skolen
er pyntet med rekord-guirlander, vi
synger julesange og julesalmer,
lucia-sangen bliver øvet, det årlige
og meget elskede jule-tam-tam i
SFO´en står for døren……og
derhjemme får I forhåbentlig set lidt
julekalender med jeres børn og talt
om små og store ønsker til juleaften.
Jeg håber, I alle får en dejlig, dejlig
jul – og vil sige jer alle tak for året,
der er gået. Vi glæder os til 2018
sammen med jeres børn og jer.
Sidste skoledag før ferien er torsdag den 21. december.
Alle møder til sædvanlig tid 7.45. Der bliver fælles juleafslutning og oprydning i de
respektive klasser. Traditionen tror går vi alle i kirke kl. 11.00, hvor i forældre er
velkomne.
Skoledagen slutter kl. 13.15 for alle elever.
Skolen starter igen onsdag den 3. januar 2018 kl. 7.45.
Rullende skolestart
Den 1. december bød vi velkommen til 7 nye børn og deres forældre. Som altid,
når nye børn starter i Spar (børnehaveklassen) med sange og flagalle.
Husk i øvrigt at få sat kryds i kalenderen til vores forårsfest, som er torsdag den 15.
marts 2018.

Ny lærer
Siden mit sidste brev er Mette Gaarde Vedstesen
gået på barsel og vi har ansat Simon Poder i hendes
stilling. Simon er primært i yngste storeteam – men
børnene ser ham også med guitaren til
morgensamlingen. Det er ham her:

Valg til skolebestyrelsen
Vi afvikler valg til Skolebestyrelsen hvert 4. år. Valget skal afvikles i foråret 2018 og
skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte, 2 repræsentanter for medarbejderne
samt institutionsleder og skoleleder. De to sidstnævnte dog uden stemmeret, hvis
det kommer til afstemning om nogle punkter. Jeg ved, at flere af de nuværende
medlemmer ikke genopstiller – dels fordi deres barn er tæt på at gå ud af skolen,
dels fordi flere af dem allerede har siddet i 8 år.
Det er rigtig væsentligt for skole og børnehave at have en velfungerende,
arbejdsom, engageret, bredt funderet bestyrelse og jeg håber virkelig at I hver
især derude vil overveje, om det kunne være noget for Jer at melde Jer til. Jeg, og
de forældrevalgte i den nuværende bestyrelse, skal nok sørge for at lave
informativ og synlig reklame – men tøv ikke med selv at være opsøgende hos
nogle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og/eller hos mig.

Anti-mobbe strategi
Noget en bestyrelse bl.a. arbejder med er formulering af retningslinier og
principper for stedet. Vi har nogle principper for trivsel og en tilhørende vejledning.
Dette skal vi have revideret – og der skal komme en ”anti-mobbestrategi” ud af
det arbejde. Vi håber på, at have den færdig omkring påske. Det siger sig selv, at
alle vores skolebørn skal involveres i det arbejde – og derudover håber vi ligeledes
at få involveret lidt flere forældre end blot de 7 i bestyrelsen. Formen herpå er
endnu ikke på plads, men I vil høre mere om det.
Med håbet om, at I får en dejlig jul, med god tid
til at være sammen om ikke ret meget – og som
jeg plejer at sige til børnene: De skal have mindst
EN dag i juleferien, hvor de går i nattøj hele
dagen.
Merete Kristensen

