Kontor Nyt – uge 11
Overenskomstforhandlinger
Seneste melding vi har fået gennem vores skoleforening giver følgende konsekvenser i tilfælde af
konflikt:
Børnehuset bliver ikke berørt af evt. konflikt
Skolen vil i meget begrænset omfang blive omfattet. Det betyder, at planlagt undervisning og andre
aktiviteter, hvor konfliktramt personale er omfattet, aflyses. Skolen vil i stedet kunne tilbyde tilsyn
med de berørte elever i de yngste klasser og kan evt. blive nødt til at sende ældre elever hjem i
ydertimerne. Som udgangspunkt vil næste al undervisning og dermed skolegangen være som normal.
Åben Skole
Som tidligere holder vi åben skole. Denne gang torsdag den 22. marts. Dagen et tænkt som en
”officiel” vise-skole-frem-dag, hvor forældre, bedsteforældre, borgere i byen og andre interesserede
kan komme på skolen og være med en skoledag og se hvordan en normal skoledag er.
Vi håber på, at mange vil tage imod tilbuddet, så I får en fornemmelse af, hvordan vores skole fungere.
Udsendelse af kontingent til skolekreds
Der er i sidste uge blevet husstandsomdelt girokort for skolekredskontingent i Vammen by. Forældre til
børn i skole og børnehus skal se bort fra dette da kontingentet automatisk er blevet opkrævet fra
kontoret ifbm. betaling af skolepenge/børnehusbetaling.
For forældre, der ved skolens oprettelse var med til at rejse penge med indskud på 5.000 kr., er
betaling af skolekredskontingent frivillig. Hvis I er blevet opkrævet kontingent skal I henvende jer til
Anna Marie på kontoret.
Skolekredskontingentet er bl.a. med til at sikre, at forældre til børn i børnehave kan vælges til skolens
bestyrelse, som også er øverste organ for børnehuset.
Torben
Kalender:
Marts:
21.3. SFO-bedsteforældredag
22.3. Åben forældredag - besøg
23.3. SFO-forældrekaffe
Uge 13 Påskeferie
April:
2.4. 2. Påskedag skole og SFO lukket 4.4. Bestyrelsesmøde kl.19.00
21.4. Fællesarbejdsdag 9.00-15.00 25.4. Generalforsamling for skole og børnehus kl. 19.00 27.4. St.
Bededag skole og SFO lukket
30.4. SFO- forældrekaffe

