Efterårsbrev fra kontoret

oktober 2017

Det er efterårsferie om nogle dage, og de første måneder af skoleåret er gået godt.

Lærerige oplevelser
Der har været mange aktiviteter i gang, både på skolen og ude af huset. Der har været koncerter, skolerejser til
København og Berlin, tur til Arden Naturlegeplads, besøg på Limfjordsmuseet, Naturvidenskabsfestival og mange
andre spændende aktiviteter. Alle de sjove, lærerige og spændende ture er at finde på Facebook under
”Hornum Skole”

Biksen, nyt legetårn og frikvartererne
Som et nyt initiativ efter sommerferien startede vi ”Biksen”. Det er elevmæglerne, som sørger for at udlåne
legetøj, og at dømme på antal udlån er det en succes. I slutningen af november suppleres legepladsen af et stort
legetårn, hvor 40 børn kan lege samtidigt

Fokus på Trivsel og T2
I dette skoleår lægger vi fokus på trivsel, og der arbejdes på mange forskellige fronter i klasserne. Lærerne giver
løbende besked hjem om de konkrete indsatser og aktiviteter. Op til efterårsferien afsluttes
trivselsundersøgelsen, T2. De forældre, der endnu ikke har svaret på spørgsmålene, opfordres til at komme til
tasterne. Jeres børn har haft adgangskoderne til T2 med hjem i skoletaskerne.

Nye elevplaner
Alle skoler i Vesthimmerlands Kommune skal udarbejde de kommende elevplaner i et nyt program. Forældrene
åbner nemlig elevplanen i Meebook, som også er børnenes læringsportal. I vil modtage mere information om,
hvordan I åbner elevplanene. Det er første omgang med elevplaner i denne form, og derfor kan det sagtens
være, at der skal ske tilrettelser. Vi vil gerne være sikre på, at alle har haft mulighed for at tilgå elevplanerne på
den ny facon inden skole-hjem-samtalerne. Derfor starter samtalerne ikke før ultimo oktober/primo november.

Medarbejdernyt
Som alle ved, startede væsentligt færre medarbejdere ud på Hornum Skole efter sommerferien, fordi vi går
økonomiske smallere tider i møde. Alle er i fuld vigør, og leverer hver især en kæmpe indsats. Vores faste
tilkaldevikarer er ved at være kørt ind, og de leverer en god indsats. Efter efterårsferien er Lene Jensen tilbage
tre dage om ugen, hvor hun skal assistere i indskolingen og på mellemtrinnet, hvor hun allerede er kendt.

Afslutning op til efterårsferien
Alle klasser holder Skolernes Motionsdag fredag den 13. oktober, og
alle ønskes et godt efterår/efterårsferie, når vi kommer dertil.
Venlig hilsen
Mette og Lennart

