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Oversigt over kommende ferie 
Vinterferie i uge 7  
(skolen og sfo lukket) 
9.-17.2.2019 (begge dage inkl)  
Påskeferie  
(skolen og sfo lukket) 
13.-22.4. (begge dage inkl) 
Storebede dag ferie  
(skolen og sfo lukket) 
17.-19.5 (begge dage inkl) 
Kr.himmelfarsferie  
(skolen og sfo lukket) 
30.5-2.6. (begge dage inkl) 
Grundlovsdag & Pinseferie  
(skolen og sfo lukket) 
5.-10.6 (begge dage inkl) 
Sidste skoledag  
fredag den 21.6. 
Sommerferie  
22.6-12.8.2019 
Sommer sfo  
(obs. tilmelding den 1.maj) 
uge 26 og uge 32 
—————————————— 
Kommende arrangementer          
Lørdagsskole med 
efterfølgende 
forældrekredsmøde 
16.marts  
Arbejdslørdag 
4.maj
—————————————— 
Tiltrædelser/ fratrædelser 
Jeannette er stoppet i sin stilling 
som underviser i tysk. Vi fik sagt 
farvel med blomster og 
chokolade. Skolen har ansat Anna 
Dufter som den nye underviser i 
tysk. Velkommen til Anna. 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Tak for et vellykket Åbent Hus 
/ Kyndelmissefest 
Det har været en fornøjelse at 
se så stor tilslutning. Flere 
udefrakommende har deltaget, 
og vi har modtaget fantastiske 
tilbagemeldinger og 
reaktionerne fra mange 
besøgende. Det er skønt  at se 
eleverne så fokuserede, og 
stolte af deres skole.  
Vi er også meget stolte af dem! 
Lige nu arbejder eleverne 
intensivt med deres hæfter og 
bøger, og vi glæder os til lyse 
måneder med forårs arrangementer, musikkoncert i maj, og 
mange spændende aktiviteter.  
Flere klasser tager på  lejrskoler / dannelsesrejser- alt dette vil 
foregå i maj og juni. Klasselærerne har allerede booket mange 
spændende steder, blandt andet skal 7. og 8.kl sejle med og 9.kl 
planlægger kunstrejse til Prag.  

Positivt nyt 
Både børnehaven og skolens sfo har får besøg af 
fødevarestyrelsen og har modtaget den fineste smiley.  

Evakueringsøvelse  
Onsdag den 6.februar, kl 10.15 gennemfører vi evakueringsøvelse. 
Dette blot til orientering.  

Vi har brug for jeres  hjælp  
Vi søger nye, aktive kræfter til vores festudvalg. Arbejdet 
indebærer koordinering af festligheder på skolen. Hvis du har lyst 
til det, kontakt kontoret. Vi har viden, og hjælper dig gerne i 
gang.  
Vigtig oplysning 
Efter uge 7 udgår de gamle gruppemailadresser . Alt 
kommunikation vil fremadrettet foregå via forældreintra. Oplever 
du udfordringer med intra, kontakt os, vi hjælper dig gerne i 
gang. De fleste forældre er allerede godt i gang. 
Intra har en række spændende funktioner, blandt andet kan man 
finde de aktuelle klasselister, tilmelde sig til forældresamtaler mm.  
Hvis du er i tvivl om noget, kontakt os gerne, vi er her for jer:)  


