Januar nyheder 2018
Kære forældre
Hermed lidt nyheder omkring SFO og Klub, generalforsamling, multibane og arbejdslørdag.

SFO priser og moduler
Vi har set på skolens SFO og Klubtilbud med et ønske om at skabe en bedre fleksibilitet i tilbuddet til jer for ældre.
Vi tilbyder derfor fra 1. marts at kunne vælge mellem 4 moduler i SFO.
De fire tilbud er fordelt med et morgenmodul, et eftermiddagsmodul, et heldags modul og endeligt et fleksibelt
modul.
Det fleksible modul er sammensat af hele morgenmodulet samt to valgfrie dage om ugen.
Man kan ændre de to valgfrie dage med 10 dages varsel op til den 1. i en måned.
Modulvalg pr. 1. marts 2018
1.
2.
3.
4.

Morgenmodul:
Flexmodul:
Eftermiddagsmodul:
Heldagsmodul:

kr. 270,kr. 510,Kr. 600,kr. 750,-

(kl. 06.15 – 08.00)
(morgenmodul + 2 valgfridage)
Kl. 13.30 – 16.45) fredag til kl. 15.45
( morgen + eftermiddag)

KLUB:
Prisen for en klub plads er kr. 460,- pr. mdr. i 11 mdr.
Vi tilbyder fremadrettet et klippekort: 10 klip (10 dage) 500 kr. De kan melde sig på dage når de kender ugeplanen
med angivne aktiviteter.

Generalforsamling tirsdag d. 24. 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.
Multibane
Vi har nu modtaget to tilbud på en multibane.
Det har vist sig muligt, at vi selv kan stå for noget af arbejdet idet vi gerne må grave ud og lægge stabilgrus
på. Vi ved godt at det stadig koster nogle penge, men arbejdsløn m.m. kunne være en mulighed i
reduktionen af den samlede pris på ca. 500.000,Er der forældre der ved at de kan være behjælpelig med dette arbejde vil vi gerne høre fra jer så vi kan
planlægge igangsætningen af opgaven. Kontakt skoleleder Jan Nielsen.
Praktisk arbejdsdag lørdag d. 14. april
Der er planlagt arbejds- og rengøringsdag lørdag den 14. april. Reserver dagen nu.
Nærmere information om arbejdsplan med mere fremsendes senere.
Hilsen
Jan

