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1. Diverse NYT fra ledelsen (Ditte pga afbud fra Birte) 
Klaus Lundgaard Schubert er ansat som ny skoleleder. Klaus kommer fra en skole i 
Hedensted med 200 børn, har tidligere været Skoleleder på Holsted Skolen i Horsens, så 
han har erfaring med større skoler. Starter 1.1.19 og det bliver rigtig skønt at få en leder 
ind igen. Vi glæder os! 
Pædagogisk Leder Indskoling og Udskoling, begge stillinger skal besættes pr. 01.02.19 og 
dette er også meget spændende. More to come. 
 
IGEN = Det er Birtes og hele personalets imponerende kompetence og indsats som får 
alle hjulene til at køre. En stor og uvurderlig tak til Jer alle. 
 

2. Diverse NYT fra personalet (Ditte) 
Vi er igang med Juleværksteder. Vi annoncerer og opfordrer alle børn til at deltagemen 
det er ganske frivilligt. Ellers er alle aktiviteter stadig igang.  
 
Salma & Jasmins mor kommer og laver Afghansk mad onsdag den 28.11.18.  
 
Aftenklub (3. klasser). Tilbydes 4 gange om året. Næste gang Flæskesteg (Julemiddag), 
ellers er det fysisk aktivitet og det social sammenhold som er i højsædet. 
 
Onsdag den 12.12.18 kl. 15.00 er der Æbleskiver & Julehygge og alle er velkomne 
(forældre & bedsteforældre). 
 
Birte har skrevet ud til alle om at bede om tilmelding i Juleferien – HUSK AT SKRIV HVIS 
JERES BARN SKAL PASSES 
 
Netop vel-overstået Temauge og de fine værker står fremstillet i SFO området til fri 
beskuelse. 
 
Der starter 3 nye Skolestartere i 0. Klasse efter Nytår.  Ta godt imode dem. 
 
 

3. Diverse NYT fra Forældre 
2. klasserne har fokus på URO og støj. Der er meget larm i overgangen fra time til pause. 
Vi beder alle forældre få talt med Jeres børne omkring vigtigheden af, at der er ro på 
klassen når timen starter. 
 
Vi beder derudover alle forældre om at holde øje med og lytte efter til børnenes sprog. 
Det er vigtigt at vi taler pænt til hinanden og sikrer det pæne sprog. Hvis alle bruger 
grimme ord i hverdagen kan det gå hen og blive kotume. 
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TRYGHED = Husk at tal med Jeres barn om, at det er HELT IORDEN at hente en voksen 
hvis man oplever en træls episode, eller overhører noget træls. 
 
 
 

4. Cykelparkering 
Det er nu bevilget, at der lægges fliser ved cykelskyret ned Lundshøjgårdsvej – overfor 
Klubben. 

 
5. Kommende mødedatoer for Forældrerådet: 

 
Forældrerådsmøde 
Tirsdag den 27. November kl 19.00 
 

Tirsdag den 22. Januar kl 19.00 2019 

SFO Forældreråd 

Tirsdag den 4. Februar kl. 19.00 2019 
SFO Forældreråd indkaldt til møde i Skolebestyrelsen kl. 17.00 
 
Tirsdag 26. Marts kl 19.00 2019 
SFO Forældremøde 
 
Rollespilsdag Torsdag den 23. Maj 2019 
SFO Forældrerådet står i boden med Øl & Pølser 
 
 
 
 

 
 
 


