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FORÆLDREinfo
  

Kære forældre 

 

 

 
Trods en uge med sne og frostgrader, er det 

ganske vist - foråret er på vej. I hækken ovre 

ved halbygningen er krokus med til at vise et 

lille ”opstandelsesmirakel”, hvor et løg, der er 

lagt i jorden, kommer op som en smuk blomst. 

Der er en hel påskeprædiken gemt i det! 

Godt forår til jer alle!  
 

Personalia 
Vi har flere nyheder her under personalia. Da 

Tine Ørting har fået tilkendt fleksjob og fort-

sætter på skolen i andre opgaver sammen med 

børnene, har vi ansat Line Clement Hansen 

som ny børnehaveklasseleder. Line begynder 

den 16. marts, og vi glæder os til at tage imod 

hende i et rigtig godt team omkring 0. klas-

serne. 

Man kunne håbe, det var en aprilsnar, men det 

er det ikke! Barbara Kristensen har fået nyt job 

som logopæd i Rudersdal Kommune pr. 1. 

april, så vi kommer til at savne hende her på 

skolen! Vi takker Barbara for omkring 17 gode 

år fyldt med spændende undervisning. 

Sidst, men ikke mindst, har Birgit Mogensen 

besluttet at gå på pension til sommer. Birgit kan 

afslutte med et 25-års jubilæum, så vi regner 

med at invitere til afskeds- og jubilæumsrecep-

tion for hende, når vi kommer tættere på som-

merferien.  

Da vi samtidig har lærere, der skal på barselsor-

lov, vil I snart kunne se stillingsopslag til både 

lærere og SFO-leder. I må meget gerne sprede 

dem rundt til egnede kandidater! 

 

 

Affaldssortering 
Vi kører i øjeblikket nogle forsøg med affalds-

sortering, så vi efter en indkøringsperiode kan 

være med til at lære eleverne en korrekt sorte-

ring af affaldet.  

Så længe det kun er forsøg, vil der være for-

skellige typer af skraldespande rundt om på 

gangene. Når vi har fundet frem til den rigtige 

måde at gøre det på, vil vi gå efter en løsning, 

der også er pæn at se på. 

 

Skolekultur 
Fokusområdet i år er ”skolekultur”. I øjeblikket 

er vi nået til at ”bære”. Hvordan kan jeg bære 

min klassekammerat? Hvordan kan jeg gøre 

noget godt for andre med det, der er mit?  
 

 
 

 

Thomas K. Pedersen  

Skoleleder 
 

Kalenderen: 

18. april: Forældredag 

1. maj: Første skoledag for Før-SFO 

4. maj: Åben morgensang 

 


