
 
 

 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen 

september 2016 

Pædagogstilling. Vi udvider nu staben i børnehaven med en pædagog og der er 

ansøgningsfrist fredag den 30. september. Spændende!  Se annoncen på Jobindex  

 

Nyt ansigt. Vi har fået Bente Tranum tilknyttet skolen. Bente har tidligere været AKT-

konsulent i Frederikshavn og Jammerbugt kommuner, men hun har haft en længere 

sygdomsperiode, og nu skal hun i gang med at lave skole og være sammen med børn 

igen. Bente er primært i de små klasser. Hun skal være hos os indtil jul. 

 

Lejrskole. Eleverne skal i løbet af deres skolegang på lejrskole 2 gange. Det vil generelt 

være i 6. kl og igen i 8. kl. I indeværende skoleår skal 6. og 7. klasse sammen på 

lejrskole et sted i Danmark, og 8.klasse skal på en tur udenlands. Der har i begyndelsen 

af skoleåret 2016/17 været afholdt forældremøder i klasserne, og blandt andet er forskellige modeller for 

lejrskolebetaling blevet debatteret. På baggrund af tilbagemeldingerne har bestyrelsen truffet beslutning 

om, at skolen afholder de grundlæggende udgifter til lejrskolerne ikke bare i år, men også fremadrettet.  

Dvs klasserne skal ikke spare op til lejrskolerne. 

 

Skolepengene stiger derfor fra 1. januar 2017 med 50 kr. Prisen er fortsat på et lavt niveau sammenlignet 

med resten af landet. Danmarks dyreste friskole ligger i Hellerup, og koster 11.000 kr om måneden. 

 

Forældrerådene i klasserne har blandt andet til opgave at arrangere sociale aktiviteter i klassen. 

Bestyrelsen opfordrer til, at der afholdes 2 årlige arrangementer i klassen, hvor klassens forældre og børn 

mødes med hinanden under mere private rammer. Det har stor værdi for børnenes trivsel i klassen. Skolens 

lokaler står i den forbindelse til rådighed (booking via kontoret). Vi har også en forventning om at klassens 

voksne i fællesskab løser nogle praktiske opgaver af forskellig karakter omkring vedligeholdelse af 

klasseværelset.  

 

Skolebus. Vi kan afsløre, at der arbejdes på at udvide vognparken med en 

større bus, som vi glæder os til at præsentere for jer. Mere om dette i 

næste nyhedsbrev.  

 

Arbejdsdag afholdes lørdag den 1. oktober kl 9-13, både i skole og 

børnehave/SFO og med fælles spisning efterfølgende. Tilmelding til 

Meiner eller Linda. 

 

Pædagogisk dag. Her i løbet af efteråret skal vores lærere på kursus 

sammen og derfor skal vi bruge nogle frivillige forældre eller bedste-

forældre en dag fra kl 8-13. Tilmelding på skolens kontor. Dato og detaljer 

for denne dags program kommer senere.  

 

Med venlige efterårshilsener  

 

Meiner og bestyrelsen    

Mette, Roland, Anna-Grethe, Kasper, Marlene, Jakob og Britta  

 

Børnehavens store og små bygninger har 
fået en tiltrængt omgang olie og maling. 

 

Bente Tranum 

Kom forbi og nyd det smukke syn! 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/241931/paedagog

