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Velkommen til skoleåret 2019/2020
09.08 2019

Vi startede skoleåret med at mødes ved skolens flagstang.
Vi er rigtig mange mennesker på skolen hver dag, noget, man ikke tænker på eller
bemærker i dagligdagen – vi er jo heldigvis spredt over et stort område i vores
forskellige afdelinger.
Ved særlige lejligheder, som ved første skoledag, er vi alle sammen samlet.
Vi fylder ganske meget og derfor kan man fysisk se, hvilken stor opgave, vi hver
dag løfter på skolen.
Dette skoleår kommer til at handle rigtig meget om skolens kerneopgave, nemlig
at gøre eleverne så dygtige som muligt. Det er - og har egentlig altid været vores
mål – i år kommer der lidt nye værktøjer i kassen, som skal bruges for at gøre det
endnu bedre.
Skolevæsenet i Guldborgsund kommune skal arbejde på tværs af de forskellige
kulturinstitutioner med et projekt, som kaldes ”Dannelsesrygsækken”. Det betyder, at de forskellige klassetrin skal på besøg i forskellige kulturinstitutioner, som
vil supplere den almindelige daglige undervisning og give et kulturboost til os alle.
Guldborgsund inviterer også til en national dannelseskonference med overskriften:
”Dannelse indsigt og udsyn” den 13.-14.september læs mere på: www.guldborgsund.dk/Dannelse19. Ligeledes byder man kommunalt ind til et samarbejde omkring ”Kend dit land” er et projekt, hvor 4, klasserne kommer rundt i DK og besøger forskellige seværdigheder med en overnatning.
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Praktisk vil vi fortsat have fokus på ”De Gyldne 8” – som et vigtigt værktøj til vores trivselsarbejde og forståelse af hverdagen sammen.
Vi vil også have fokus på vores EFA projekter (Exchange for all) som giver et internationalt udsyn.
Det var blot tre nedslag – da det er helt umuligt at fortælle om alle de gode og
spændende ting, som kommer til at ske, men året bliver et rigtig begivenhedsrigt
et af slagsen – så der er meget at glæde os til.
Velkommen til at de nye elever og forældre, som i år starter på vores fantastiske
skole – vi ser frem til samarbejdet.
På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

