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Først en meget lavpraktisk besked:
Torsdag den 15. marts bliver skolens undervisning omlagt fra kl. 12.00.
Eleverne i 6-9 og 10. klasserne får ”fri” fra skole – med forskellige hjemmeopgaver.
Eleverne i 0-5 vil blive passet / undervist af SFO personalet.
Årsagen er, at vi sammen med SOSU og CELF afholder et kursus for undervisningspersonalet.
Det kommer til at betyde, at vi får knyttet tættere bånd, som i sidste ende betyder nye og forbedrede muligheder for samarbejde på tværs af husene.
Så har vinteren vist sin sidste krampetrækning – må man håbe.
Og dog har det i frostperioden, givet skolen lidt fred mht. meget våde og beskidte
flyverdragter. I det hele taget er vores udearealer, når det er tøvejr og vådt en
belastning for os alle.
Der er heldigvis lys for enden af tunellen – da det nødvendige arbejde med at få
drænet området og anlægge nye stier, igangsætte flisearbejder og ikke mindst få
udjævnet jord og sået nyt græs bliver igangsat i starten af april.
Så vi håber alle på, at dette år bliver året, hvor der også kommer rigtig styr på
udearealerne.
Når vi er startet på at fortælle om ting, der sker med de fysiske rammer, er det
også på sin plads at fortælle, at nu er arbejdet med at fastgøre de ”rammer” af
træ som pryder skolens facader færdiggjort. Vi havde sidste år en episode hvor en
af rammerne lagde sig ned. Det skal ikke gentage sig, så derfor er alle nu blevet
ekstra sikret.
Hegnene er derfor fjernet, og det er igen trygt og sikkert at gå tæt på skolen.
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I skolebestyrelsen har der været inviteret til og afholdt valg. Der kom netop det
antal af forældre der var brug for – derfor afholdes der et såkaldt ”fredsvalg”, hvor
de 7 forældre alle bliver en del af den nye bestyrelse hvis første ”arbejdsdag” bliver til august. Hvis der rundt om sidder en enkelt forældre som har lyst til at blive
suppleant til bestyrelsen er det blot at sende en besked til:
JAX@GULDBORGSUND.DK , så får vi en snak om muligheden og hvad det kunne
betyde.
Vi forventer, at afholde valg til SB igen om to år, så halvdelen kun sidder i to år.
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