Flotte unge (og næsten unge) mænd i galla.

Emneuge
I uge 14 har vi emneuge for alle andre elever end 9. klasse. Igen i år har elevrådet fået lov til at vælge
emnet for ugen: MILJØ. Ugen er bygget op om en række ”grønne dage”, hvor eleverne hver dag er i
et nyt værksted.
Vi har sammensat grupper med 25-26 elever hver, og disse grupper er faste i løbet af hele ugen. De
består af elever fra flere klasser, som således får lejlighed til at lære hinanden lidt bedre at kende på
tværs af årgange og klasser:
0.-2. klasse er sammensat i grupper med 4-5 elever fra hver klasse. Det samme gælder for henholdsvis
3.-5. klasse og 6.-8. klasse.
Mandag morgen møder alle elever i deres eget klasseværelse, hvorefter de fordeler sig ud i
værkstederne. Herefter vil det dagligt være sådan, at underviserne i den ene dags værksted viser
eleverne, hvor de skal møde den følgende dag.
Det plejer at være sjovt for både personale og elever at være sammen med nogle andre, end de plejer
– og ikke mindst om noget andet, end vi ellers laver. Så vi glæder os til en spændende uge, der på
sjoveste vis leder frem til påskeferien.

Påskeferie
Påskeferien ligger i år fra lørdag d. 8. april til og med mandag d. 17. april. Børnene møder i skole til
almindeligt skema om tirsdagen. SFO’en er åben den 10, 11 0g 12. april i tidsrummet 7.30 –
17.00.
Forældrekredsmøde
Torsdag d. 30. marts blev det årlige forældrekredsmøde afholdt på skolen. På mødet afgav
bestyrelsesformanden årsberetning. Der blev ved skolens revisor orienteret om det reviderede og
godkendte regnskab og forældrekredsen godkendte det budget, som bestyrelsen allerede havde
vedtaget. Valget til skolebestyrelsen blev desuden afviklet.
Bestyrelsens sammensætning er herefter:

Anders Fürst, Carsten Heger, Bolette Weis (mor til Troels i 6.A), Rolf Kjærgaard (far til Bine i 6.A),
Jesper Laursen (far til Solvej i 1.B)
Suppleanter i bestyrelsen er herefter: Arash Skelberg (far til Mathilde i 7.B) og Mette Højbjerg (mor
til Asta i 2.B)
Ledelsen vil gerne takke afgående bestyrelsesmedlem Klaus Krøjer (far til Dagmar 8.a) samt
suppleanterne Henrik Specht (far til Jason 7.a) og Marianne Bach (mor til Ida 4.b og Emilie 6.b) for
deres store indsats i bestyrelsen til gavn for vores skole.
Ledelsen vil også gerne takke for, at der på dette års forældrekredsmøde var mange forældre, der
mødte frem og dermed viste deres store engegement i og for vores skole.
Skolefest for 5.-7. klasse:
Torsdag d. 6. april er der fest for 5., 6. og 7. klasse. Festen starter klokken 17:30 og slutter klokken
21:00. De kære unge mennesker skal tidligt op, for de skal møde klokken 8:00 i deres værksteder,
fordi vi på det tidspunkt stadig har emneuge. Festen er mest af alt hygge, leg og diskotek. Der kan
købes pizza, slik og andet i elevrådets bar.

Kun få måneder tilbage, før vi siger farvel til dem…

Ubudne gæster
I slutningen af marts var vi så uheldige, at der igen var tyveri på skolen. Denne gang blev der stjålet
adskillige computere fra 5. klasse. Som I ved, er det familiernes egne forsikringer, der må dække
sådanne tyverier… for skolens gør det ikke.
Vi oplever heldigvis stort set aldrig tyveri blandt eleverne på skolen. Derfor er eleverne vant til, at de
trygt kan lade deres ting ligge frit fremme, for ingen af deres kammerater har svært ved at skelne
mellem ”dit og mit”. De kan ligefrem blive trætte af lærere og gangvagter, der minder dem om at
gemme mobiltelefoner og computere væk, når de går til frikvarter.
Alle elever fra og med 5. klasse har deres eget aflåste skab, som de kan lægge den slags i. Vi vil
opfordre til, at I som forældre tager samme snak med jeres børn om at passe godt på sine ting,
ligesom vi løbende gør det med klasserne.
V har desuden valgt, at den meget nemme og direkte adgang til skolen via indgangen på Lykkesholms
Allé bliver begrænset. Således vil døren blive låst ved første frikvarter, så man fremover kun kan bruge
den, når man følger børnene i skole om morgenen.
9. klassernes ”årlige lotteri”
Årets skriftlige eksamener for 9. klasse er placeret i perioden fra 1. maj til og med 17. maj. Der er
afsat skriftlige eksamensdage til flere fag, end eleverne skal op i – for vi ved endnu ikke, hvilke fag, der
bliver ”udtrukket” til mundtlige og skriftlige eksamener. Det bliver afsløret for både lærere og 9.
klassernes elever ved et lille croissant-og-juice arrangement i Riddersalen d. 24. april. Med garanti for
både højrystede buh-råb og jubelbrøl…

8. klassernes ”blå mandag”
Vores elever bliver ofte konfirmeret i forskellige kirker og på forskellige dage. Samtidig er der mange
af vores unge, som fravælger konfirmationen. Vi vil gerne sørge for, at de kan fejre blå mandag
sammen, og derfor har alle elever fra 8. klasse fri til at holde fælles blå mandag d. 24. april. Dette
gælder både for elever, som er blevet konfirmeret, og for de, som ikke er.

Vi håber, at I alle får en dejlig påske… og et godt skud dejlig forårssol.

Med venlig hilsen

Annette Messerschmidt
skoleleder

Kim Christian Larsen
viceskoleleder

