Januar nyheder 2019 - HUSK LYS PÅ CYKLEN
Godt nytår
Tak for en fantastisk deltagelse i nytårstaffel i fredags, så kan vi næsten ikke være flere i salen.
Tak til eleverne for en meget fin optræden og ikke mindst alles engagement som tilskuer til vores gæst Kim
Wagner der lavede en super optræden. Tak for tilkendegivelserne efterfølgende.
Ny lærer til start i januar 2019
Vi havde ansat en ny lærer til udskolingen med start her i januar.
Den nye lærer var vikar i december på noget at musicalarbejdet for at lærer eleverne at kende.
Den nye lærer måtte jeg desværre opsige en af de sidste dage før juleferien og dermed bede om ikke at
komme her til januar. Uden at kommer nærmere ind på grunden, kan jeg oplyse at en væsentlig del af
skolens politikker og værdigrundlag blev overtrådt.
Hvad nu?
Vi har opslået jobbet igen og har samtaler på mandag den 14. januar 2019 og bestyrelsesmøde senere på
aftenen. Vi forventer, at vi her får lukket hullet. Vi arbejder på en hurtigst mulig tiltræden. Såfremt det ikke
skulle lykkes med en ansættelse har vi lavet en plan B som vil kræve at vi lægger skemaer om m.m. Den tid
og evt. den udfordring.
Nye vikarer
Som de fleste ved har vi sagt farvel til Pia og vil senere på året siger vi også farvel til Johanne.
Som nye vikarer er der lavet aftale med Aase og Niklas. Tag godt i mod dem når i ser dem.
Elever der ryger
Vi har desværre konstateret, at der i udskolingen er et par elever der ryger.
Jeg nævner dette, da vi har observeret at der er blevet røget på toilettet. Tages de pågældende elever i
rygning på skolen bliver de sendt hjem med en advarsel og ved gentagelse er det bortvisning.
Rygeloven gælder også for eleverne, som den er gældende for personalet.
Når elever begynder at ryge, kan der meget let ske en påvirkning af andre, hvorfor dette er en god
anledning til at tage en snak om udfordringerne med rygning og i den forbindelse konsekvenserne, hvis det
sker på skolen.

Praktiske arbejdsweekends 2019
Fremadrettet vil de praktiske arbejdsweekends ligge i den første weekend i april og sidst weekend i
oktober.
I 2019 vil det være lørdag d. 6. april og lørdag den 26. oktober. Der startes kl. 08.30 med morgenkaffe.
Nærmere information om arbejdsplan med mere fremsendes senere.

Rengøring på skolen
Vi har ansat ny rengøring, Som. Hun afløser Lykke der har valgt at gå op i tid på sit andet arbejde.
Velkommen til Som.
Skolekøkkenet
Det nye skolekøkken lejes ikke ud. Det kan lånes til arrangementer der er skolerelateret f.eks.
klassearrangementer, forældre aftner m.m.
Aftale om brug af skolekøkken sker efter aftale med kontoret jf. gældende regler for brug af lokaler.
Til orientering er der opsat alarm i skolekøkkenet.

Erhvervspraktik
8. – 9.kl er i erhvervspraktik i denne uge

Generalforsamling tirsdag d. 23. april
Forslag til vedtægtsændringer eller forslag generelt til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 1. februar. Bestyrelsen har besluttet at tilbyde spisning i forbindelse med generalforsamlingen.
Dagsorden og indkaldelse fremsendes senere.

7. januar 2019, Jan Nielsen

