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Så står påskeferien og banker på døren.
Ja tiden ligefrem flyver af sted.
Først lidt dagsaktuelt fra skolens hverdag, er onsdag den 25. marts, en af de dage
personalet gerne så ikke gentog sig.
Det er den dag, hvor man får besked på, om man fortsat arbejder på vores skole
til næste år, eller om man skal flyttes til en anden skole eller i værste fald blive
opsagt, fordi der ikke mere er arbejde til alle.
Det er en proces, vi har været igennem de sidste 5 år.
I den slags situationer er der høringsfrister, så det er noget, som er vanskeligt at
tale om.
Kommunalt set vil der for lærerne i år udelukkende være tale om forflyttelser hvilket personligt kan være svært nok.
For pædagogerne i kommunen er der både flytninger, men også opsigelser på vej.
Det er ikke muligt at oplyse konkret, hvad det betyder for Fjordskolen på nuværende tidspunkt, men som kommunens største arbejdsplads, vil vi selvfølgelig blive berørt.
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Så til noget mere festligt.
Fredag den 20. marts holdt vi fest.
Vi fejrede rejsegilde / grundstensnedlæggelse af vores nye skole. Det var virkelig
en sand fornøjelse at have samlet alle eleverne i det store mediatek/kantine, hvor
de sang skolesangen og et par andre sange, så det nye tag var ved at lette.
Musikskolens lærerorkester er nærmest blevet vores husorkester - stor tak til dem
for hjælpen.
Der blev holdt flere taler, som traditionen byder sig.
Det, som adskilte denne begivenhed fra tilsvarende, var indmuringen af en
tidskapsel. Borgmester John Brædder svingede murerskeen og placerede kobberkassen i murstensvæggen. Der vil, når byggeriet er færdigmuret, blive placeret en
indgraveret messingplade uden for tidskapslen, så man nemt kan slå hul på væggen igen den 20. marts 2045, når man skal læse beretningerne fra vores tid.
I kapslen ligger der billeder af alle eleverne og de ansatte med info om bopæl mv.
Der ligger alle de udvalgte historier fra eleverne.
Sidst i dette nyhedsbrev er navnene på de heldige elever, der fik deres historier
med – desværre kunne alle historierne ikke være med.
Der er et forseglet brev fra borgmesteren - der er hilsner (hemmelige) fra vores
Campus venner - der er et brev fra undervisningsministeren - der er hele byggeprogrammet - og endelig er der en hilsen fra mig. Kassen var propfyldt - jeg skal
nok forsøge at møve mig ind i første række, når kapslen åbnes - jeg fylder det år
90, så det er på ingen måder umuligt.
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Det var en stor dag – som blev afsluttet med, at de voksne (håndværkere, politikere og andre inviterede) fik pølser og noget at drikke. Det var Skovkøkkenet,
som havde sørget for den del af festen. Vi er så glade for, at Skovkøkkenet bliver
en del af Sophieskolen – stor tak til dem for indsatsen.
Næste store begivenhed er, når vi overtager bygningen med de omliggende arealer om et års tid. Dejligt at planerne holder - vi får en skole, som på mange måder
bliver det helt rigtige udgangspunkt for eleverne læring i tidssvarende lokaler /
tidssvarende undervisning.
I sidste uge havde vi i det udviklings program, der hedder "EFA": Exchange for
All besøg af de partner skoler, der er med i projektet.
Det var en artikel i Folketidende om "Vi vil være verdens bedste til sprog" - en fortælling om dette projekt, hvor vi flytter elever rundt på skolebesøg i busser mellem skoler i Danmark, Tyskland, Letland og Litauen med et undervisningsindhold,
hvor de æstetiske læreprocesser er udgangspunkt for undervisningen. Det hele foregår naturligvis på engelsk.
Det helt særlige ved dette program er, at der er forskere tilknyttet projektet. Deres opgave bliver sammen med os at finde ud af, om eleverne faktisk bliver dygtigere af den udvekslingsform. Vores mål er at skabe empiri for, at det virker. Der
findes ikke nogen god dokumentation for, at ved at sætte grupper af elever fra
forskellige nationaliteter sammen - og lade dem arbejde sammen, at de ud over
forhåbentlig har det sjovt, udvikler sig fagligt.
Vi synes naturligvis, at det gør de, men nu vil vi forsøge at bevise det. Forskerne
kommer fra UCSJ.
Vi glæder os til at sætte ekstra fart på den internationale dimission på vores skole.
Samarbejdet sker her lokalt også med Stubbekøbing Skole.
I ønskes alle en rigtig god påske.
SFO’en holder åbent mandag, tirsdag og onsdag i kommende uge.
På ledelsens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder
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