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Forældrekredsmøde den 29. april
Forældrekreds-

Det årlige forældrekredsmøde afholdes onsdag den 29. april kl. 19 i
fællessalen i bygning E. Dagsordenen er sendt via ForældreIntra,
det samme er årsregnskabet.
Dagsorden ifølge vedtægterne dog med to tilføjelser: en orientering
om skolens arbejde med selvevaluering samt en præsentation af
skolens nye ledelse.
Nye folk på pinden
I denne tid har vi godt nok travlt med alt det nye, der skal på plads,
inden vi går på sommerferie.
Der er stor udskiftning personalemæssigt: Sekretær Jeanette Mølsted og viceinspektør Lene Lykke går på pension, lærer Marianne
Jessen og skoleleder Mogens Olesen går på efterløn.
Det betyder ansættelse af ny sekretær, ny skoleleder og i alt fire
nye lærere: én for Marianne, én for Torben Søndergaard, som fra
næste skoleår er ansat som viceinspektør og endelig to lærere i forbindelse med oprettelsen af 10. klasse.
Planen for alle disse ansættelse følges. Vi er midt i den, og alt tegner lyst. Faktisk mangler vi nu kun at ansætte tre lærere, så er alt
på plads.
På grund af fortrolighed i forhold til de nyansattes nuværende arbejdssituation kan vi ikke offentligøre navne lige nu, ligesom vi heller ikke kan sige noget om, hvilke lærere, der skal have hvilke klasser næste skoleår. Når puslespillet er samlet, bliver I informeret.
Vær dog opmærksom på, at skolens nye ledelse præsenteres på
forældrekredsmødet den 29. april.
Nye børn på skolen
7. april var første ”skoledag” for de kommende børnehaveklasseelever. De fleste af dem har været på besøg om fredagen siden
januar, men nu er der fast mødetid og et nyt skoleliv sammen med
klassekammerater og de øvrige SFO-børn.
Se ”klassebilledet” af før-skole-eleverne

Forældre savner viden om mobning
Den 16. februar holdt Jens Andersen et foredrag på skolen om forældrenes betydning for børns trivsel i skoler og institutioner. Hovedpointen er, at forældre skal være opmærksomme på, hvordan
alle elever i klassen trives.
I forlængelse af foredraget bringes her en artikel fra dagbladet Politiken den 21. marts 2015. God læsning om et vigtigt emne.
Artikel: Forældre savner viden om mobning

Haveforeningen ”Hindholm”
Arbejdet med at forberede jorden til udplantning og såning er nu i
gang bag sportspladsen. Eleverne arbejder som små bier. Det gør
bierne i skolens bistader ikke! Det burde de, men betingelserne er
ikke gode nok endnu. Vejret er for ustabilt.
Se de første billeder af skolens arbejdsbier her.
Næste månedsbrev kommer i uge 19
Mogens Olesen

