Kære alle
Efteråret er kommet – i hvert tilfælde hvis man skal tro kalenderen. For udenfor skinner
solen, og der er stadig dage med både lunhed og mildhed som i en dejlig dansk sensommer.
Skolen har kun været i gang i en god måned siden sommerferien, men der er allerede sket så
mange ting som det er værd at fortælle om, at det ikke er et øjeblik for tidligt med et
nyhedsbrev.
Opstarten af skoleåret
Efter sommerferien var der 216 glade elever, som startede på det nye skoleår hos os – det er
faktisk flere end vi nogensinde har været før.
Alle klasser er kommet rigtig godt fra start i det nye skoleår. Der er jo startet en del nye elever
på skolen og især i overbygningen er der kommet flere nye ansigter. Det er nogle søde børn og
unge mennesker som er startet hos os, og de nye som jeg har talt med fortæller alle, at de er
glade og føler sig meget velkomne. Tak til alle elever og forældre fordi I er så gode til at tage
imod nye folk – den kultur kan vi godt være lidt stolte af!
Lejrskoler
Starten af skoleåret har i stor udstrækning stået i lejrskolernes tegn:
4., 5., 6. og 7. klasse har alle været på lejrskoler, 8 klasse har været på cykeltur med
overnatning, 3. klasse har sovet på skolen - og her i uge 37 er 9. klasse i Tjekkiet.
Vi er utroligt glade for, at vi nu igen er kommet i en situation hvor vi kan tage på lejrskoler
med eleverne. Jeg kan høre på både elever og lærere, at de har haft nogle fantastiske ture, med
gode oplevelser, spændende undervisning, personlige sejre, stærke fællesskaber og en masse
sjov. Det har simpelthen kæmpemæssig værdi!
Lejrskolerne har selvfølgelig medført noget omlægning af undervisningen og lidt flere
vikartimer end vanligt. Der er jo mange lærere som på skift skal med klasser på tur….
Så selvom lejrskolerne har været fantastisk gode, glæder vi os nu også til en periode med lidt
mere ”normale tilstande” og til at alle børn og voksne er på skolen igen.
I forhold til lejrskolerne, vil det i øvrigt fremover blive sådan, at overskuddet fra
sommerfesten går i en ”rejsefond”, som er øremærket 9. klassernes udlandsture. I første
omgang vil midlerne blive brugt til at betale for en del af aktiviteterne på turene. Det er dog
vigtigt at understrege, at ”rejsefonden” kun kan give et supplement til turen (som bliver det
samme beløb fra årgang til årgang). Der er stadig behov for en betydelig forældrebetaling for
at kunne gennemføre turene.
Den her beslutning er så ny, at den ikke har nået at komme vores nuværende 9. klasse til gode.
Men de skal selvfølgelig ikke snydes, så der kommer nogle penge retur til jer i løbet af de
næste uger…..
Multibane
Siden lockoutperioden i foråret har vi regnet på hvad perioden reelt frigav af midler for
skolen, samt overvejet hvordan vi skulle anvende midlerne bedst muligt. Det har været

styrende for overvejelserne, at midlerne skulle bruges til noget som direkte kommer alle
eleverne til gode – de skulle ikke ind i den almindelige drift.
Som I nok ved, vil vi gerne have udendørsfaciliteter, som motiverer til bevægelse, leg og spil,
og det er ikke nogen hemmelighed, at skolens idrætsfaciliteter længe har trængt til et
gevaldigt løft.
Jeg er derfor superglad for at kunne fortælle jer, at skolen har besluttet at investere i en
lækker multibane. Multibanen skal anlægges der hvor vi i dag har grusfodboldbanen.
Lockoutmidlerne dækker omkring 2/5 dele af udgifterne til multibanen, imens de sídste 3/5
dele er financieret ud af skolens øvrige budget.
Banen får en størrelse af 12 * 16 meter, og den bliver forsynet med bander i lærketræ. Den
bliver belagt med en robust sportsgummibelægning, og indbygget i designet er, at man kan
spille en masse forskellige spil på den (fx fodbold, håndbold, basket, volley, fodtennis, hockey
m.v).
I forbindelse med anlægningen af multibanen, etableres der et område med en stærk
grusbelægning bag det ene mål og ind bag det store træ hvor svævebanen er monteret. Det
anlægges i en robusthed, så det kan bruges som adgangsvej for lastbiler (når vi fx skal skifte
faldsand i sandkasserne, og hvis en brandbil skal ind…). I hverdagen indgår området i
legepladsen, hvor det er meget velegnet til fangelege, stafetter og boldspil.
Jeg lægger en kort projektbeskrivelse på intra sammen med mit nyhedsbrev.
Vi er ved at få byggetilladelsen på plads og planen er, at vi går i gang med at anlægge banen i
oktober måned i forbindelse med efterårsferien. Den tager 10-15 arbejdsdage at gøre færdig,
så hvis alt går vel, kan vi indvie den i slutningen af oktober(-:
Arbejdslørdag
I skrivende stund er det fredag d.13 september og dermed dagen før skoleårets første
arbejdslørdag. Jeg kan derfor ikke skrive om hvor vellykket dagen var endnu…...
Jeg kan dog se, at vedligeholdelsesudvalget igen har lavet et fremragende stykke
forberedelsesarbejde, og jeg føler mig derfor overbevist om, at I får en mindst lige så god dag
som forårets arbejdslørdag var det!
Rigtig god arbejdslyst.
Generelt hersker der en god og positiv ånd på skolen, og der er smil hos både elever,
personale og forældre. Det er rigtig rart at være en del af, og vi skal huske os selv på at nyde
en periode som denne!
De bedste sensommerhilsener
Simon

