FJORDSKOLEN

NYHEDSBREV 13. NOVEMBER 2015

13. NOVEMBER 2015

Torsdag den 12. november havde vi besøg af en del af vores kommende elever til
0. årgang.
Vi havde inviteret til samling på Sophieskolen, – så man kunne få et førstehåndsindtryk af de kommende fysiske rammer.
Vi havde hyret 4 af vores store elever som rundvisere i det nye hus.
Selvom vi naturligvis ikke er færdige med hele huset, er det helt klart muligt at
skabe sig et indtryk af, hvordan huset kommer til at se ud,– og det bliver man ikke skuffet over 
På billedet ses de børn, som
var mødt op siddende på
Videnstrappen som næsten
er færdig…..ser helt rigtigt ud.

Som man nok allerede ved, har Isabel, som er elev på vores 6. årgang, vundet
årets udgave at Voice Junior.
Vi havde fest med eleverne fra 6. årgang lørdag aften under det nervepirrende liveprogram, hvor Isabel vandt konkurrencen.
Eleverne på årgangen havde herefter lavet et surprise-party for Isabel den følgende tirsdag med masser af kager og sjov på årgangen.
I mandags var der en lille fejring med årgangen på musikskolen, hvor borgmester
John Brædder holdt en tale og overrakte Isabel en gave (som var en biograftur
med guf til hele årgangen) og glædede sig på alle vegne meget over at Isabel
havde gjort det så godt, men også at der igen var en positiv historie at fortælle fra
Guldborgsund. Vi har lagt flere billeder ud på vores Facebookside.
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Dagspressen havde torsdag den 5. november en artikel om elevtrivsel i Guldborgsunds skolevæsen. Vi optrådte med sur smiley, noget der ikke ligefrem gør en
glad. Det er ikke vores opfattelse af virkeligheden, men vi er selvfølgelig nødt til at
dykke ned i tallene og se, hvor vi skal gøre det bedre. Det, som ligger grund for
artiklen er en undersøgelse, der er foretaget i foråret 2015. Spørgsmålene i undersøgelsen var uklare og kunne derfor tolkes på flere måder. Vi har hen over efteråret haft trivselsmålinger, som heldigvis viser noget ganske andet. Elevernes
og medarbejderne trivsel ligger os meget på sinde, – hvis man trives dårligt, præsterer man simpelthen dårligere.

SIDE 2

Fredag den 13. november går viceskoleleder Lene Kronow på barsel. Børn er jo en
fantastisk gave at få, så vi glæder os alle på Lenes vegne.
Lene vil derfor mangle i en periode i ledelsen af skolen. Vi har derfor inviteret Bo
Guntel til at hjælpe med en del af opgaverne. Bo er, ud over at være lærer på
Thorsensvej, også medarbejderrepræsentant i Skolebestyrelsen. Bo er desuden
valgt som TR på Thorsensvej. Rent praktisk Bo vil fortsat undervise sine hold i Fysik/kemi og fordele sine ledelsesmæssige opgaver med hovedvægten på Fjordvej.
På ledelsens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

