Kære forældre,
Tak for en dejlig første skoledag J Hermed et lille nyhedsbrev omkring kommende skoleår og
hvad der er ændringer.
Fordybelsesdage: vil fremover foregå ca. en gang pr. måned, men de vil så til gengæld
strække sig over både torsdag og fredag. Fordybelsesdage betyder at vi bryder skemaet og
arbejder med et givent emne – det kan være klassevis eller holdvis. Det vil fremgå af
ugeplanen når der er fordybelsesdage. På fordybelsesdage har alle klasser fri klokken 13.30
både torsdag og fredag.
Klub: 4., 5. Og 6. Klasse vil igen få tilbuddet om at kunne komme i klub. Det vil foregå
torsdage fra 13.45-15.45. klub starter op fra september og kører frem til påske. Tilmelding er
oprettet på Intra.
Mødetider: Som I måske har set på skemaerne, er mødetiderne de samme som de plejer, men
sluttidspunkterne er ændrede, så de ældste elever har deres lange dage tirsdag og onsdag i
stedet for tirsdag og torsdag. Det vil sige at bus/taxa bliver rettet til så de kører tidligt (13.40)
mandag – torsdag – fredag og sent (14.25) tirsdag og onsdag.
Featureuger: har vi 4 af i dette skoleår. Featureuger er det samme som emneuger og det er
forskelligt om eleverne følger deres klasse eller om vi laver forskellige hold.
Uge 41: bevægelse
Uge 45: projektuge
Uge 6: LEGO
Uge 21+22: Minisamfund
I får meget mere information, når vi kommer tættere på.
Nyt for featureugerne er at alle børn har fri klokken 12.45 hver dag i de uger.
Fraværspolitik: Vi vil fra dette skoleår have endnu mere fokus på elevers fravær og hvad
fraværet skyldes. Vi vil blive bedre til at italesætte den fravær der måtte være. Derfor vil vi
fremover have en løbende vurdering af om det enkelte barns fravær er så højt at vi bør handle
på det sammen med jer. Vi vil også fortsat kontakte jer, hvis jeres barn ikke er mødt i skole og
vi ikke har fået fraværsmelding på telefonen i morgen SFO eller I har bedt jeres barn om fri
inden, hvis det er andet end fravær. Derudover vil alt fravær blive skrevet på elevplanerne,
når I får dem udleveret i foråret.
Vigtige datoer i den første periode:
Forældremøde den 5. September, klokken ca. 17-20.
Arbejdsdag den 10. September fra klokken 14-20.
Det var alt for nu - dejligt skoleår til alle.
Mange hilsner fra Søren og Vivi

