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Billederne her er et øjebliksbillede af, hvad der sker på Sophieskolen lige i dag.
Selve byggeriet tager sin form både udenfor men også indvendigt.
Kunne du tænke dig at se nærmere på byggeriet er chancen der d. 27. maj kl.
17.00 for her vil vores skolebestyrelse først aflægge deres årsberetning,
hvorefter der bliver rundvisning for alle fremmødte på byggepladsen.
Der er ikke behov for tilmelding – det er blot at møde op ved de mandskabscontainere, der er opstillet ved siden af byggeriet.
De er i to etager, så det er nemt at finde lige overfor Katedralskolen.
Der skal ikke foretages nogen valghandlinger eller andet ”farligt”, så det er ren
fornøjelse at møde op 
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Vi har nu afsluttet de skriftlige prøver for eleverne på vores 9. og 10. årgang. ”Eksamenstiden” er på mange måder både en spændende tid, men også en anspændt
tid. Der er så meget, der skal falde på plads både med hensyn til prøveopgaverne,
men også hele det tekniske system, der skal fungere. Vi er sårbare, hvis det tekniske ikke fungerer.
I år valgte ministeriet af to omgange at droppe de digitale prøver for i stedet at
gennemføre prøverne på papir. Alt er nu vel overstået – så bliver det spændende
om eleverne har scoret nok point til at komme ind på de uddannelser, de ønsker
sig. Det med adgangskrav er jo også noget nyt. Der er ingen tvivl om, at for nogen af eleverne, vil det betyde, at de skal gøre noget andet, end det de havde forestillet sig.

SIDE 2

Inde fra ”maskinrummet” er næste års planlægning så småt ved at falde på plads.
Det betyder at de voksne, som skal løse de forskellige opgaver til næste år, er
”fundet” og har ”fordelt” opgaverne.
Som der stod i fredagsudgaven af Folketidende, er der lærere, som skal arbejde
andre steder i det kommende år. Det har også været nævnt i nyhedsbrevene, at
det kommer til at ske. Det er en ualmindelig sårbar proces for alle at være en del
af. Det at skifte voksne, når man er kommet godt i gang med at lære at kende
hinanden, er på alle måder ”bøvlet”. De kolde fakta er desværre, at vi skal være
færre voksne til næste år og det er i sidste ende ledelsens ansvar at flytte rundt
på personalet. Dette gøres i respekt for de enkelte medarbejdere og deres opgaver, men altid med kerneopgaven som vores omdrejningspunkt. Skolen skal være
et trygt sted at være, og det er alles ansvar, at det sker på den bedst mulige måde. For de medarbejdere der bliver flyttet imod deres vilje, er det også noget man
skal vende sig til.
Noget at det, vi også er udfordret på er de fysiske rammer på Fjordvej. Vi får det
heldigvis til at fungere med lodder og trisser, men det bliver først rigtig godt, når
vi flytter til vores nye skole. Skolen bliver jo bygget på en sådan måde, at det bliver ”den lille skole” i ”den store skole” men hvis man er usikker, kunne man jo
møde op og med egne øjne se byggeriet den 27. maj.
Vi glæder os i den grad til, at det bliver 2016 - set ud fra et lokaleperspektiv 

På ledelsens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

Det hele set lidt fra oven

