Kgs.Lyngby d.10-04-2013
Kære alle
Foråret er på vej!
Og selvom det i skrivende stund, stadig er temmelig koldt derude, er der gode forårstegn at
spore.
Dagene er blevet lysere og længere, vintergækker og erantis kigger op overalt, havemøblerne
er kommet frem fra vinterhi, ungerne leger i forårssolen, aftenerne er blevet lysere (hurra for
sommertid), fuglene synger og nu ser det minsandten ud som om frosten er ved at gå af
jorden, så vi kan komme i gang i køkkenhaverne….
Desværre er det lige nu også et af de eneste steder vi kan komme i gang, for lockout´en
blokerer desværre stadig for at vi kan gøre det vi helst vil, nemlig lave skole for eleverne – og
det lægger altså en effektiv dæmper på forårsbegejstringen hos undertegnede.
Men det skal ikke forhindre mig i at lave et kort nyhedsbrev.
Lockout`en:
Nu er vi efterhånden halvanden uge inde i lockout`en, og trods en hel masse rygter er der, i
skrivende stund, desværre endnu ikke nogen konkret melding om hvor længe den vil vare
endnu.
På skolen er hverdagen noget anderledes - og temmelig stille .
I den første uge af lockout`en var der hver dag bare imellem 20 og 30 børn fra 0-3 klasse, og
samme mønster ser ud til at gentage sig her i den anden uge. Børnene hygger sig sammen,
men der er ingen tvivl om, at dagene ind imellem kan virke lidt lange – og kedelige.
Jeg tror, at rigtig mange børn savner at kunne gå i skole, og jeg ved, at både lærerne og vi
andre i den grad savner at kunne lave undervisning igen.
Jeg krydser derfor fingre for, at konflikten snart er overstået så vi kan komme videre.
Men indtil det sker, forsøger vi at få hverdagen til at forløbe på bedste vis. Den plan for
lockout`en, som ligger her på opslagstavlen i Intra er således stadig gældende, og vi opfordrer
fortsat forældrene til at finde alternative pasningsmuligheder hvis det er muligt.
Der er dog sket ændringer i lockoutplanen for 7 og 9 klasse, idet vi har fået mulighed for at
genoptage en del af undervisningen i de to klasser. Begge klasser og deres forældre, er blevet
orienteret direkte omkring deres skema i lockoutperioden.
Tak for jeres forståelse, for jeres vilje til at finde andre pasningsmuligheder og for den
opbakning skolen generelt oplever i en periode, som skaber udfordringer for alle.
Arbejdslørdag:
Lockout eller ej, så er der arbejdslørdag på skolen på lørdag d.13 april kl.09.30.
Vedligeholdelsesudvalget har lavet et rigtig godt forarbejde og program til dagen, og der er
mange opgaver som skal løses.
Jeg håber, at I alle har husket at skrive det ind i kalenderen?
Det er meget vigtigt, at alle forældre prioriterer at møde frem, så vi kan få ”shinet” skolen op
både ude og inde – den trænger! Og så er det også afgørende vigtigt for fællesskabet på skolen,

at man møder op til de fælles dage, hvor der er mulighed for at få talt med alle de andre
forældre…..
Generalforsamling:
Nu vi er ved ”fællesskabet”, vil jeg opfordre jer til at komme til generalforsamlingen torsdag
d.18 april. Ud over de altid spændende beretninger fra såvel bestyrelsesformanden som fra
mig om hvordan det går – og er gået – for skolen i det forløbne år, er der også andre gode
grunde til at møde op.
Det er nemlig også i forbindelse med generalforsamlingen, at vores tilsynsførende Thorstein
Balle fremlægger sin tilsynsrapport.
Det er på generalforsamlingen, at I kan hilse på skolens nye revisor, Birger Hansen, og høre
ham fremlægge regnskabet (særligt interessant set i lyset af den kamp vi har haft med at
genoprette økonomien).
Og så er generalforsamlingen skolens vigtigste demokratiske forum, idet der afholdes valg til
skolebestyrelsen…
Vandskaden i børnehaveklassen:
”Nu er det ganske vist”. Ventetiden er ovre, og børnehaveklassen er stort set klar til brug igen.
Alle vandrør er skiftet, nyt gulv og linoleum er lagt, panelerne er malet og på fredag kommer
flyttefolkene og rykker alle møblerne tilbage på deres rette pladser. Det bliver dejligt at
komme på plads igen!
Jeg har gjort det før, men jeg har lyst til at gøre det igen, nemlig rose både alle børnene og de
voksne fra børnehaveklassen og Klubben for den måde I har klaret de sidste tre måneders tid.
Det har været fantastisk at opleve, den måde I har taget de ændrede rammer i ”stiv arm”, og
har fået en helt almindeligt god hverdag til at fungere på trods…...I fortjener i høj nu at kunne
flytte tilbage til jeres dejlige klasselokale, med skolens flotteste gulv(-:
Personale:
Vi har ansat Eva i et fast vikariat i Ullas skema frem til sommerferien. Velkommen til dig Eva.
I løbet af den kommende måned slår vi den faste stilling som læsevejleder,
specialundervisningskoordinator og dansklærer op, og planen er, at vi kan præsentere vores
nye kollega d.1 august.
Mads-Emil, bedre kendt som ”hummer”, som har været hos os i et halvt års tid som
medhjælper, er desværre stoppet. Han er nu i ”Kongens klæder”, og jeg ved at der er mange af
især de yngste elever, som glæder sig til at tage en tur ind til Amalienborg efter sommerferien
og se ham med bjørneskindshuen på….
Økonomi, elevtal, nyt fra bestyrelsesformanden og andre ”faste indslag” i nyhedsbrevene:
Vil man kunne høre meget mere om på generalforsamlingen torsdag d.18 april. Jeg glæder mig
til at se jer!
De bedste forårshilsener til alle.
Simon

