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Nyt fra skolelederen 
Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! 

 Brugerundersøgelse: 
I skrivende stund er dette års 
bruger/forældreundersøgelse i fuld gang. 
Udformningen er den samme som sidste år.  
Den løber fra 20./2. – 6./3. 2015 
 
Kommende arrangementer. 
Husk at vi onsdag den 18. marts afholder 
skolens og støtteforeningens  årlige 
generalforsamling, nærmere program for begge 
møder tilsendes senere. 
 
Spirer: Vi har afholdt de årlige ”spire samtaler” 17 børn er på nuværende tidspunkt 
optaget til start 1. Maj. 
Der er altså stadig ledige pladser, dette budskab må gerne spredes. 
 
Personale: Vi har sagt farvel til Carmen og Lene som var her i løntilskud. Det har været 
dejligt at have de ekstra “hænder” og de vil begge blive savnet, både af voksne og elever. 
 
Elevrapport: To piger fra 2. klasse er gået igang med at 
udarbejde en rapport om skolen, udfra deres synsvinkel, der 
skrives ind på pc, samt tages billeder, Det bliver spændende at 
se rapporten når den er færdig. 
 

Kirstens Dramahold 
opførte fornyligt 
improvisations teater i 
“ispigen” det var rigtig 
sjovt, både for tilskuere og 
skuespillere. Holdet skulle 
improvisere en 
konfirmation, og agerede 
som de forskellige familiemedlemmer, ligefra en halvdøv 
farfar til en ikke helt ædruelig mor. 
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Sfo/klub nyt 
 

Inden vi gik på vinterferie afholdt vi den årlige 
fastelavns-eftermiddag. 

 
“Kan du gætte hvem jeg er “? 

 
Der var mange flotte udklædte børn, opfindsomme og meget 
kreative kostumer. Vinderen i år blev Mikaela med popcorn 
kostume, Maja som kannibal og Asta som dinosaur.  
De voksne på skolen havde også gjort meget ud af ud af 
udklædningen, og vi grinte meget både af, og med hinanden denne 
dag. 

Trods sne og kulde blev der slået 7 tønder ned, 
samt kåret dronninger og konger.  
 
Vi havde en dejlig dag, som sluttede med 
fastelavnsboller og varm kakao i skolens Sfo. 
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I uge 7 havde sfo/klub åbent for de der var tilmeldt.  
Det var dejligt at der denne gang var bedre tilbagemeldinger, på 
om eleverne kom eller ikke kom.  
 
Vi havde en hyggelig uge, der var ca 20 børn hver dag.  
Der blev hygget med trylledej og andre kreativiteter.  

Det blev også til en 
skøn tur i 
skoleskoven, hvor vi 
snittede, legede og 
lavede snobrød. 
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Afholdt vi for første gang, d. 25. 
Februar. Der var 17 elever meldt til og 
alle storhyggede sig. Vi spiste pizza 
sammen, og derefter blev der hygget 
rundt omkring, med stikbold, 
bordtennis, computerspil og slik. 
 
Alle var enige om at det var en succes, 
og at vi næste gang skal være sammen 
længere end to timer. 
 
Støtteforeningen stillede op med 
salgsbod, altid dejligt, når de gider give 
en hånd med ved vores arrangementer. 
 

Vi håber på, at der næste gang 
er endnu flere der deltager, og 
det er vores ønske, at det kan 
blive en tilbagevendende 
månedlig begivenhed. 


