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Tilgang af nye elever. Der er nu 110 elever på skolen og 27 børn i børnehaven. 47 børn går i SFO eller klub.  Vi har desuden 

mange kommende elever, som er tilmeldte til start efter sommerferien 2017, hvor vi lige nu kan tælle til i omegnen af 135 

elever. Efter sommerferien vil der være 10 klassetrin på skolen fra 0. - 9. klasse.  

Flere og større busser. Til det stadig stigende antal elever som skal transporteres til og fra skole bliver vi nødt til at øge 

kapaciteten på busserne. Lone er på skolebænken i disse dage for at tage stort kørekort, så vi også snart får glæde at hende 

bag rattet i et stort køretøj. Vi arbejder på snarest at skifte over til at køre 3 busruter hver morgen for at dække vores store 

opland mere effektivt, og samtidigt sikre at transporttiden ikke blive for lang for børnene. De kommende ruter kan ses på 

billedet herunder, og vil løbende blive revideret, så vi gør det så smart som muligt. 

Materiel ind og ud. Vi har fået ca 60 brugte stole og tilhørende borde af Aalborghus Gymnasium. Og dem får vi vist 

brug for, så tak for det!  Vi sælger fortsat ud af skolens gamle ting og senest har dele af samlingen af udstoppede dyr 

indbragt 10.000 kr. Følg os på Facebook, så kan du følge med i vores salg af ting. Vores facebookside kan ses inde fra 

vores hjemmeside, hvis man ikke vil bruge Facebook. 

Fodgængerfelt nedlægges. Kommunen har sat os på en svær opgave. I forbindelse med kommunen og politiets godkendel-

se af vores skolepatrulje er vi blevet bedt om at vælge mellem at beholde enten fodgængerfeltet eller blink og skolepatrulje. 

Vi har valgt at beholde skolepatruljen og blink. Ifølge politiet viser statistikken, at sikkerheden er dårlig i et fodgængerfelt, 

som ligger i et område med lav trafikmængde. 

Generalforsamling  vil blive afholdt  27. april kl. 19. Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at forslag, som ønskes be-

handlet på den ordinære generalforsamling, skal, ifølge skolens vedtægter, være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 

1. februar. 

Næste arbejdsdag prøver vi at lave på en fredag, og det bliver 5. maj kl fra kl 15, eller snarest derefter - når man har fri.  

 

Vi ønsker alle et godt nytår og tak 

for hjælp og støtte i det forgangne 

år!! 
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