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Julen står og banker på.
Vi lukker ned for undervisningen i år og siger farvel til 2017.
Hver gang man runder et hjørne, giver det anledning til at tænke sig yderligere
om og måske ligefrem gøre status – I år skal det ikke være anderledes J
Det er vigtigt at lære af det oplevede og være nysgerrig på det kommende.
Nu er skoleåret næsten halvvejs igennem, – den kommende periode skal vi bygge
videre på det, vi har allerede har lært og bevare fokus på kerneopgaven, som
rummer to store elementer: Den sociale trivsel/udvikling samt dem fagfaglige udvikling.
Vi er en skole, som forsøger at give vores elever og ansatte de bedste udviklingsmuligheder, i de rammevilkår vi tilbydes. Langt hen af vejen lykkes det heldigvis.
Der er mangfoldige eksempler på, at vi lykkes i denne ambition. Det er lige fra vores internationale samarbejde – vores blæserklasser – vores UC – vores MOF –
vores trivselscoach - vores 10.klassecenter – vores almen klasser - vores dysleksi
opmærksomhed til den daglige basis undervisning/indlæring, som foregår i alle
vores basisklasser. Skolen er fyldt med en mangfoldighed af oplevelser både de
meget sjove af slagsen, men også dem, som kræver en stor arbejdsindsats for at
kunne lykkes. En del af højdepunkterne kan man billedmæssigt følge med i på vores facebookside.
Vi har siden sommerferien været optaget af ”De gyldne 8” i alle klasser – for i sidste ende er det jo den måde, vi er sammen på, der definerer os som skole/læringsfællesskab.
Det er især den ”gyldne brik”, som siger ”ellers vil jeg lære det”, som er vejen til
at det lykkes.
Uden en engageret forældrekreds bliver vores opgave sammen med eleverne meget svær at løse. Heldigvis er mange forældre optaget af, hvordan det går i skolen
– og spørger nysgerrigt ind til, hvad der foregår – og om man kan hjælpe / bidrage med noget. Nu er det jul lige om lidt, hvilket i de fleste hjem betyder god
mad, gaver og masser af samvær. Hvis vi som skole skulle ønske os noget i den
anledning var det, at man hjemme i den kommende periode sørgede for (også hos
de ældste elever), at man fik styr på ”skoletasken” (blyanter/viskelæder/vinkelmåler/lineal) – sikrede, at der var bind på alle bøger (hvilket forlænger holdbarheden væsentlig) og ikke mindst, at man hver dag lod eleverne slippe computeren
og læste et par sider i en dansk eller engelsk bog. Rigtig mange elever mangler
træning, noget man kun kan afhjælpe ved netop at træne J
I løbet af foråret 2018 begynder valghandlingen, der fører til, at vi har en ny skolebestyrelse til skolestarten 2018/19. Heldigvis ønsker flere af de nuværende
medlemmer at fortsætte, men der vil også være forældre, hvis børn forlader skolen. Kommunevalget var vigtigt for os alle, det er SB valget, som kommer, bestemt også. Så her en opfordring til at overveje, om man ikke kunne have lyst til
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at blive en del af det kommende SB hold. Hvad ”jobbet” præcis indebærer kunne
man jo gå på opdagelse i ved f.eks. at snakke med en af de nuværende medlemmer J
Så et par kommentarer til husets daglige drift. Lad os starte med en god nyhed:
Vores nye skydedøre – de fungerer rigtig godt – til stor glæde for os alle.
Vi har udfordringer med vores ”kys og kør” område på Poul Martin Møllers vej.
En del forældre parkerer og følger deres børn ind, i stedet for at standse bilen,
sætte eleverne af og køre videre.
Altså endnu en opfordring til, at man finder andre steder at parkere, hvis man selv
skal ind på skolen for at aflevere sit barn.
Rent parkeringsmæssigt er vi udfordret på Merkurs Plads om morgenen – det går
faktisk langt hen af vejen rigtig godt – løsningen med ensretningen fungerer.
Udfordringen er at nu ”holder” – ”stopper” – ”parkerer folk” på handicap pladserne
uden det blå kort. Det betyder, at de brugere, som faktisk har ret til at benytte sig
af pladserne, må benytte andre steder til at holde – hvilket ikke er i orden. Der ud
over er der desværre en del bilister, der ikke respekterer ”venstresving forbudt”,
når man kører ud fra P-pladsen. Ud over det umoralske i ikke at respektere færdselsloven (som i dette tilfælde ikke kan bøjes) er vi dårlige eksempler for vores
elever.
Vi har bedt politiet komme og kikke på det nævnte, – det ville være godt for os
alle, at det kom til at spille bedre efter jul.

Så er der vores meget våde udearealer. Vi har gennem de sidste år brugt meget
tid på at sikre, at de bliver ordnet. Det meget fugtige vejr (det har vel nærmest
regnet hver dag siden januar i år) har betydet, at det har været umuligt for diverse maskiner at få drænet – lagt nyt jord på og færdiggjort arealerne. Planen er
lavet – så den igangsættes, så hurtigt vejret tillader det.
Uheldigvis betyder det, at børn fortsat vil være våde og smattede, når de kommer
hjem fra skole. Nogle elever (faktisk ret mange) har fundet ud af at løbe rundt og
lege på de faste overflader på cykellegebanen, – de er knapt så mudrede, når de
kommer hjem J
Vi ønsker os en eller to grader frost, – det ville for en periode afhjælpe generne.
Så en sidste ting inden nyhedsbrevet afsluttes.
Det er vedrørende indskrivningen til den kommende børnehaveklasse. Der vil blive
sendt besked vedrørende dette i den første uge i januar. Det er et stort ”puslespil”, der skal gå op i hele kommunen. Heldigvis faldt det på plads i sidste uge
(ved hjælp af den gældende styrelsesvedtægt), men samtidig blev det besluttet,
at brevene til de kommende forældre først udsendes efter nytår.
Vi glæder os til at mødes med den mange nye børn (og deres forældre), som starter hos os mandag den 3. april.

Tak for et fantastisk godt og lærerrigt samarbejde i det forgangne – både
til elever – forældre og ansatte.
Vi har i fællesskab en skole, som alle kan være stolte af.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.
På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

