Maj nyheder 2019
Kære forældre
Så blev det forår og eksamenstid.
I går mandag d. 6. maj gik 9.kl i gang med de skriftlige eksamener, hvilket betyder at vi ikke har
morgensang i fællesamlingen.
Alle har givet den en ekstra indsats for at være klar. Det bliver en god periode.
Udover de faste fag som man skal op i dansk, engelsk, naturfag så har 9.kl fået udtrukket kristendom og
idræt.
Afviklingen af de mundtlige eksamener:
Mandag den 4. juni - dansk
Tirsdag den 11. juni - engelsk
Torsdag den 13. juni - naturfag
Onsdag den 19. juni - kristendomskundskab
Fredag den 21. juni - idræt
Traditionen tro tager de i læselejr i uge 21.
God fornøjelse til alle med eksamen.

0.kl august 2019
Det er med stor beklagelse for både Gitte og skolen at vi ikke får Gitte tilbage som 0.kl lærer.
Vi håber at vi i fremtiden får Gitte at se i en anden funktion på skolen når det er afklaret, hvor meget Gitte
kan arbejde.
Vi har slået jobbet op til en ny børnehaveklasseleder og forventer at have det på plads inden
sommerferien.
Sygdom
Lone har en lang genoptræningsperiode og vil først være i skema efter sommerferien.
Vi har ansat Melisa Thomsen, resten af skoleåret. Melisa har hele Lone skema.
Melisa er uddannet lærer. Melisa har været lærer i folkeskolen i mange år og senest undervist på VUC.
Barsel
Som det er bekendt går Maria på barsel fra august 2019.
Da vi mangler en lærer, i barselsperioden har vi i et barselsvikariat ansat Melisa som allerede nu underviser
i Lones skema. Melisa stater i et barselsvikariat fra august 2019 til og med Juni 2020.
Tag god imod Melisa.

Ændringer i telefoner
Vi har siden januar 2019 haft store problemer med telefonerne.
Vi er nu blevet løst fra hidtidige teleselskab og fået et nyt. Så vi forventer at det nu bliver normalt at kunne
ringe til os igen.
Vi har benyttet lejligheden til at bytte rundt på nogle kontakter.
Kontoret har 60 40 59 00
Majbritt har 60 40 59 07
Skoleleder har 60 40 59 04

Den nye bestyrelse
Onsdag den 8. maj er der bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil på dette møde konstituere sig.
Der vil snarest komme en melding om konstitueringen.

