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VIGTIGE DATOER:
Julekoncert på skolen
Julearr. for Børnehave
Sidste skoledag før jul
Juleferie (lukket) i bhv./SFO
Skolestart efter ferien

onsdag den 7. kl. 18.30
torsdag den 15. kl. 16.45
onsdag den 21. december
24. december – 1. januar
tirsdag den 3. januar 2017

NYT FRA KONTORET
Så blev det endelig december!
Aulaen er pyntet op - efter onsdagens juleklippedag - med klippede juletræer og koglerier og klasserne er
forsynede med julepynt og juledekorationer. De næste dage bliver guirlander og musetrapper målt op, så
resultaterne kan føres i skolens rekordbog. Det var en god dag, der sluttede med, at
8. kl serverede æbleskiver til hele skolen.
Traditionen tro bliver der til morgensamlingerne trukket dagens nisser, blandt de
fine ophæng.
Hver mandag i december vil fire fra 0. klasse stå med adventslys, mens vi synger, og
tænder lys i adventskransen, som Aage har bundet. Det er stort, når man går i 0., og
de større elever kan sikkert huske, hvordan det var!
Pr. 1. december har vi også sagt velkommen til Mette Bach, som
børnehaveklasseleder. Mette er afløser for Camma, under hendes barselsorlov. Tak
til Mette Bie der har klaret Cammas timer i november, Mette fortsætter med
fredagsspisningen – dejligt.
Musiklærerne Heidi og Jan Marc minder om, at der onsdag den 7.
december afholdes julekoncert på friskolen. Det er som altid 3.
klasse, der er værter for koncerten og har et nummer på
programmet. Derudover medvirker skolens kor og evt. elever fra
frivillig musik. Deltagende elever er selvskrevne, men alle børn og
voksne er velkomne til en hyggelig aften. Koncerten starter kl. 18.30.
Forældre til 3. klasse sørger for kaffe/kage til 25 kr.
Tilmelding til Bente senest på mandag den 5. december.
Sidste skoledag inden jul, onsdag den 21. december, er der afslutning og morgenbrød i klasserne, fælles
samling i aulaen, og dernæst går vi til julegudstjenesten kl. 10.30 i Tønning Kirke. Vi går samlet tilbage til
skolen og så er der juleferie.

Skolestart efter jul er tirsdag den 3. januar 2017. Det er også dagen, hvor vi siger velkommen til Thomas
Kilsmark, som ny skoleleder. Det glæder vi os til.
Julie, som har været vikar i bl.a. Kristians timer må vi så desværre sige farvel til allerede på tirsdag den 6.,
da hun har fået fuldtidsstilling andet sted. Kæmpe tak til Julie for den tid du har været her - du har gjort en
fantastisk indsats.
Sproget skaber
Vi har på skolen talt om, hvordan sproget understreger og tegner det rum, vi er i og det fælles skoleliv, vi
har sammen. Hvor vigtigt, det er, at det fælles sprog holdes fri af banderi og nedgørende udtryk. Vi ved, det
kan være svært at lade være. Det er ord, der drysser ud af munden på både børn og voksne, alle møder det
alle vegne. Alligevel fastholder vi overfor børnene og hinanden, at det er vigtigt, vi lader være her.
På et kursus i "Fri for mobberi" , som børnehave, børneboligen og skole har deltaget i, er der fire begreber i
fokus: tolerance, respekt, omsorg og mod. Måden, vi taler og omtaler hinanden på, er her en meget vigtig
ingrediens.

NYT FRA BØRNEHAVE OG BØRNEBOLIG
BØRNEHAVEN
På personalesiden er vi p.t. udfordret mere end forventet. Det er sådan, at Annette er sendt til videre
undersøgelse for kredsløbsproblemer. Rosa´s knæ var værre skadet end forventet, så hun forventes ikke
tilbage før tidligst efter jul.
Line rejser til Australien i begyndelsen af december, - hun har sidste dag d.7.12.16. Vi vil rigtig gerne sige
tak til Line for en mega god arbejdsindsats og specielt hendes måde at være på. Og så ønsker vi selvfølgelig
al mulig held og lykke med opholdet derovre.
Inge Marie har "Rosa timerne" indtil Rosa er tilbage. Inge Marie havde heldigvis været i praktik nogle uger,
så hun har haft relativ let ved at indgå i vores lille team.
Julie er forsat i "Annette timer" og kører jo bare på også. For Line, som jo er for Brenda, kommer Frederik
Wurtz. Frederik er ikke kendt i huset endnu, - Frederik har været vikar på skolen og er blevet os anbefalet.
Frederik er vikar for Brenda december måned ud.
Sideløbende med det har vi fået Åse Bjerremann Schmidt fra Åstruplund tilbudt i 4 ugers virksomheds
praktik. Åse er gammel dagplejer og har 27 års erfaring indenfor området. Så det vil vi glæde os til og håber
vi kan byde Åse hjertelig velkommen allerede fra d.5.12.16.
Fra d.8.12. vil vi være yderligere et personale i huset torsdage og fredage. Det er Mette Bak, som ugens
andre dage er fungerende 0 klasse lærer. Det glæder vi os rigtig meget til, - Mette har bl.a. mange års
erfaring med indskoling fra Nim skole med sig, - så vi glæder os til samarbejdet og byder hende hjertelig
velkommen.
Fra vores forældremøde d.1.11.16 kan jeg oplyse følgende.
Der er fuld opbakning til vores udmeldte lukkedage / uger, - så tak for det.
34 familier har svaret på vores forespørgsel på frokost til eller fravalg. Heraf er en for frokostordning,
resten støtter op om bestyrelsen og vores anbefaling på et fravalg. Det takker vi for.
Der er i den forbindelse desværre en henvendelse, jeg ikke har kunnet gøre noget ved, da undersøgelsen er
anonym. Men bagpå et af svarene står der, " vil du smøre madpakker, - er gået i seng inden maskinen var
færdig". Beklager jeg ikke har kunnet hjælpe. :)
Jeg har været inviteret med til forældrerådsmøde d.28.11.16. Formålet var bl.a. - at følge op på de
tilkendegivelser, der blev givet til forældrerådet på vores forældremøde d.1.11.16 omkring

forsøgsordningen med forældrearbejde i børnehaven, - herunder også planlægning og afvikling af vores
fælles arbejdslørdage.
For at lette det fremtidige planlægningsarbejde for forældrerådet omkring forsøgsordningen med div.
rengøringsopgaver i børnehaven, vil I, - i nærmeste fremtid modtage en ny indmeldes blanket, hvor det er
muligt at krydse ja eller nej til at ville deltage i en rengørings turnus. Vi spørger jo i forvejen på hjælp til
dyrepasning, - kørsel i private biler og fotografering på den nuværende blanket.
Der vil efterfølgende blive lavet en oversigt i kalenderform, som I kender det for dyre pasnings ordningen,
så det er muligt at bytte indbyrdes. Der arbejdes også på, at ordningen max. bliver en gang om måneden et
par timer.
Vedligeholdet af vores udenoms arealer udover på vores arbejdslørdage, bliver overgivet til vores
bestyrelse.
Forældrerådet arbejder også videre med de tilkendegivelser, der blev givet på mødet omkring planlægning
og afvikling af arbejdslørdage. Mere om det senere.
Nyt tiltag:
Når I starter igen efter jul, vil der stå spritnye kurve til opbevaring af skiftetøj på jeres børns garderobe. Det
er hensigten, at I skal tage kurven med hjem her fredag og tage den med igen mandag.
Ekstra overtøj som f.eks. huer, vanter beder vi om, at I vil lægge ind i skabene, - så kurvene alene
indeholder ekstra tøj.
Vi håber derved, at undgå unødig mange tasker og specielt plastposer, - som fylder rigtig meget på
garderoberne.
Huske datoer.
Fælles samling i julehulen starter d.1.12.16.
Julefrokost d.7.12 . Børnene skal ikke have noget med, - heller ikke madpakke.
Lucia optog i kirken d.14.12. Der er risengrød til frokost, så lille madpakke eller almindelig madpakke, hvis
ikke risengrød er "hofretten".
Juleafslutning d.15.12. Den holdes traditionen tro på skolen, - man medbringer en ret mad til fælles tá selv
bord, - bestik / service og drikkelse til eget forbrug. Der kommer opslag op i nærmeste fremtid.
Sidste åbningsdag før jul er d.23.12. og vi åbner igen d.2.1.17.

BØRNEBOLIG
Børneboligen kører rigtig godt, - der er rimeligt stabilt personale. I vil fremover møde et nyt ansigt hver
fredag. Karin Rask er ansat pr. 1. december til ekstra hjælp hver fredag. Velkommen til Karin.
BB club kører ok, - omend der skal lidt små justeringer til. Bl.a. skal vi have rettet lidt til omkring, hvordan
man opholder sig på skolen i fritid, sætter sine sko på plads og hænger sit tøj op etc. og vi skal have fundet
et rimeligt leje af brugen af Ipads og telefoner.
Vi takker for en rigtig flot opbakning til vores juleklippe dag d.24.11 - det var som altid rigtig hyggeligt.
Børnene er færdige med at lave julegaver og får dem med hjem i denne uge. Vi håber de falder i god jord.
Vi holder ikke en egentlig julefrokost med børnene i år - vi er simpelt for mange til at kunne spise sammen. I
stedet vil der blive serveret forskelligt julemad i løbet af december.
På begge huses vegne vil vi gerne sige tak for jeres opbakning i året der snart er gået, - det betyder alt for
os og vi ønsker jer alle en fantastisk dejlig jul og et lykkebringende nyt år.
KH Yrsa og CO.

RENGØRINGSLISTE:
På listen kan man se hvilke andre familier man i hvilken uge skal møde op en gang og udføre en
beskreven rengøring sammen med.
 Aage bestemmer fra uge til uge hvor og hvad der trænger. Opgaven findes på
opslagstavlen i aulaen lige ved indgangen til lærerværelse/kontor
 Den øverst nævnte familie har ”ansvar” for at indkalde de to øvrige familier til rengøringen.
 Man bytter selv med en anden familie hvis man er forhindret i den udpegede uge.
 Ring til kontoret eller til Aage (tlf.4140 0670) og få en aftale om hvornår der skal være låst
op
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Maria og Klaus Bøgestrand
Fiona, Frida
6449 2420 4153 7701
Storkestræde 5, 8751 Østbirk
Asger
2093 1366
Maria K. og Martin Østervig Larsen
Anna
2395 6251
Søbækvej 8
4188 7306
Malene Rønn og Morten Petersen
Frida
2254 3846
Søvejen 23D, Vestbirk, 8752
2465 6228
Trine og Karl Johan Hasselbalch,
Karl Gustav,
7659 2001 2016 5802
Østerbyvej 25, Nim
Valdemar
2120 2159
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Maj-britt og Glenn Scharling
Emilie, Nicolai 7578 2902 2679 6582
Grumstedbjergvej 4, Brædstrup
2016 2988
Louise og Peter Hollensen
Lærke
757 4501 5116 2616
Kirstinelund 15, 8660 Skanderborg
2022 2925
Lotte Koch, Gasvej 13 a, 1., Horsens
Alma, Vigga
9770 1292 2973 6505
Lasse Brøner, Højlundvej 24, Skanderborg
2980 0236
2
Lone V. og Michael Madsen
Mathilde,
6133 5154
Kongevej 10, 8752 Østbirk
Mikkel
6133 4645
Lone og Troels Hansen,
Thyra, Clement
6061 9106
Søkildevej 13, 8740 Brædstrup
4094 0674
Lone la Cour og Jens Bjerre
Karen, Christian 7575 1478 2548 2965
Brokhøjvej 27, Brædstrup
6175 9343

