Kalender:
5.
6.
7.
8.

november
november
november
november

Skole-hjem-samtaler i 2. + 9.kl.
Skole-hjem-samtaler i 0., 2. + 5.kl.
Sangaften omkring ”Naturoplevelser” kl. 19 - 21
Skole-hjem-samtaler i 3., 5. + 9.kl.
samt hjemmebesøg i 1.kl.
14. november Skole-hjem-samtaler i 0.kl.
15. november Hjemmebesøg i 6.kl.
19. november Hjemmebesøg i 6.kl. samt skole-hjem-samtaler i 4.kl.
19. november U-messe 8.kl.
20. november Skole-hjem-samtaler i 4.kl.
20. november Konfirmationsforberedelse hele dagen for 7.kl.
21. november Skole-hjem-samtaler i 4.kl.
26. november Skole-hjem-samtaler i 8.kl.
29. november Skole-hjem-samtaler i 3.kl.
30. november Julepyntedag
10. december Skole-hjem-samtaler i 8.kl.
13. december Lucia til morgensang
samt Julekoncert i Valgmenighedskirken kl. 19 - 20
17. december Fagtemadag
18. december Juletræsfest - invitation følger
20. dec. - 2. jan. JULEFERIE
3. januar
Første skoledag efter ferien

Nyt fra skolen
Allerførst skal der lyde en stor tak til jer, der hjalp os med at få spredt hygge og lavet aktiviteter i
Børnehaven, SFO og skolen, så alle ansatte kunne fordybe sig i pædagogiske snakke på de pædagogiske
dage i september.
Det helt aktuelle - som alle jer familier også skal have stor tak for - er det engagement, I har lagt i
motionsdagen, som eleverne igen med stor motivation gennemførte med masser af bevægelse og løb. De
har givet udtryk for at det var hyggeligt og sjovt at lave aktiviteter med venskabsklassen, og de er stolte af, at
de sammen har løbet 57.618 kroner ind, hvor ½-delen af beløbet hjælper 72 familier med at holde jul gennem Blå Kors - julehjælp. Resten af beløbet skaber mulighed for indkøb af nyt til udendørsaktiviteter.

NB! - Nye mødetider
Husk, at mødetiden om morgenen er rykket til kl. 8.00. Forældre kan være med i klassen indtil da, men fra
8.00-8.05 kan dagens første lærer give korte beskeder, samle mobiler og få klassen ud i Fællesrummet, så
vi kan starte morgensang kl. 8.05
NB! - Sikker skolevej
Det er blevet ”den mørke tid”, så vi opfordrer alle til at være meget opmærksomme på at have lygter,
reflekser og cykelhjelme på, at være tydelige i trafikken og opmærksomme på andre trafikanter. Vi ser med
glæde frem til, at skolen nu får mulighed for at uddanne skolepatruljer, der ved nyopførte blink og overgange
til skolen, kan hjælpe kammerater og andre sikkert over gaden om morgenen. Vi håber på, at skolepatruljen
får mulighed for at starte lige efter nytår.
I det fælles ansvar overfor hinanden og vores elever, opfordrer vi til, at I giver eleverne eller os
besked, hvis I oplever situationer i trafikken til og fra skole, som enten er farlige eller med manglende
hensyn.
Ved at tage snakken omkring situationerne i undervisningen, har vi mulighed for at gøre eleverne
mere opmærksomme i trafikken - både ift. at have den rette adfærd, vise hensyn og være særlig
opmærksom på problematiske steder eller situationer på deres skolevej.
Legepatrulje
Pernille står i år for at uddanne elever fra 5. og 6.kl. som legepatruljer. Det har været en stor succes tidligere
år, og vi kan høre, at eleverne glæder sig til, at der igen bliver igangsat aktiviteter i det store frikvarter på
udvalgte dage.
Toiletforhold
Et fokuspunkt på bestyrelsesmøderne er bl.a. at bedre toiletforholdene på skolen. Der kigges både på
rengøringen af - og udbedring af de eksisterende toiletter samt etablering af nyt/nye toiletter.
Julemåneden
Vi ser frem til en julemåned med rig mulighed for at komme i julestemning. Der bliver pyntet op, fortalt
julehistorier, sunget julesange, øvet julestykke og Lucia og meget, meget mere. I opfordres til at deltage i
Lucia-morgensang d. 13. dec. samt til julekoncerten i Valgmenighedskirken samme dag. Der sendes særlig
invitation til jer alle mht. juletræsfesten d. 18. dec.

Glædelig julemåned og godt nytår fra os alle!

Nyt fra SFO
Vi har netop afviklet et Halloween-arrangement over to dage. Det var
en succes og rigtig uhyggeligt hyggeligt.
Den første fællesfødselsdag er ligeledes afviklet. Der var god
fødselsdagsstemning, med kager, is, sang og lege.
Vi havde to gode pædagogiske dage i september, mens nogen af jer
passede Fritidsordningen. (I øvrigt tak for det 😊) Vores fokus i
SFO´en var pædagogiske lærerplaner. Vi valgte at slå ned på den
pædagogiske hverdag, børnemiljø, trivsel og pædagogisk praksis
samt børnenes tid til leg og de potentialer, der ligger heri. Vi ville
benytte den teoretiske tilgang til efterfølgende at blive konkrete,
således at dagenes snak kunne blive til regulær handling, som kan
komme institutionen, børnene, og os til gavn.
Første aftryk er oprettelse af et ”Frit-Råd”. Fritrådet består af 4 børn
fra 2. klasse og 4 børn fra 1 klasse. De 8 Fritrådsmedlemmer er
fundet. Fritrådet holder møde med mig ca. hver 6. uge. Vi har
fremover et fast punkt på vores personalemøder, hvor vi drøfter hvad
Fritrådet har til os, og hvad vi har til Fritrådet. Vi håber, at børnene på

den måde kan hjælpe os med fortsat at lave en god Fritter – og måske endda bedre. Fritrådet holder første
møde i uge 46.
Vi benytter dagligt en ”protokol” til at holde styr på, hvilke børn der er i SFO. Metoden tager en del af vores
opmærksomhed og nærvær (når vi skal bladre, sætte streger og krydser). Dette er så oven i købet på
tidspunkter, hvor vi enten møder (”goddag”) eller tager afsked (”Farvel – og tak for i dag”) med børnene og
jer forældre. Vi har længe ønsket at få et digitalt system til at registrere dagens fremmøde. Det har vi nu valgt
at investere i, og jeg er i øjeblikket i gang med en omfattende opsætning af systemet. Der vil blive opsat en
skærm ved SFO, hvor forældre og børn selv registrerer. Vi vil fortsat stå og byde børnene velkomne efter
skole, sige godmorgen i morgen-sfo, og sige farvel om eftermiddagen. Men det bliver ikke med ”næsen i
bogen”.
Jeres beskeder til os, som I nu skriver på sedlen, kan I fremover skrive på skærmen eller hjemmefra/fra
arbejde på en app. Det nye system indeholder tillige andre muligheder, som på sigt kan benyttes i vores
daglige praksis. I skal nok få besked, når det nye system tager over, og vi skal nok være behjælpelige med
betjeningen af det.
Julen nærmer sig. Vi regner med, at julehyggen på forskellige måder vil snige sig ind i SFO´en. Antal og
indhold af juleaktiviteter og juletraditioner kender vi først, når vi har haft Fritråd med i planlægningen.
Strynø.

Nyt fra børnehaven
I oktober måned har vi haft to emneuger, hvor vi har lært en masse både om bier og om sundhed/hygiejne.
Det var nogle rigtig spændende uger, hvor vi bl.a. havde besøg af en biavler og en sundhedsplejerske, der
kom med redskaber til at vaske hænder.
Børnene har været utrolig engagerede i begge emneuger, og de har tilegnet sig en masse ny viden om
biernes rolle i verden og om sunde og usunde vaner.
Derudover har vi været en del ude i det dejlige efterårsvejr, både i oktober og november måned. Vi har bl.a.
lavet mad over bålet og så har vi været en tur på Bybondegården.
Indendørs har vi lavet en del kreative aktiviteter, eksempelvis de fine lerlygter, som børnene viste frem til
lygtefesten.
I efteråret har vi haft Lis i virksomhedspraktik. Hun har sidste dag fredag d.16. november. Hun har været
rigtig glad for at lære børn og voksne at kende i Børnehaven, og vil gerne sige mange tak for denne gang.
I den kommende tid vil vi også have stor fokus på trivsel og fællesskab. Og i uge 47 har vi derfor emneuge
om ”Fri for mobberi”, hvor vi skal arbejde med mindfulness, samarbejde og fællesskaber.

