Kontor Nyt – uge 36
Generalforsamling
Den årlige generalforsamling blev, efter udsættelse fra april måned, gennemført sidste torsdag. Og som vi
nu har tradition for, afholdt på kroen med stegt flæsk og persillesovs som start på aftenen. En ”ligetil”
generalforsamling uden de store punkter og med stor lyst til, fra de fremmødte, at stille op til de forskellige
poster i bestyrelsen. Genvalgt fra skolekredsen blev både Jan, Morten og Jehan sidstnævnte som suppleant.
Nyvalgt fra forældrekredsen blev Pernille Vibe og Lydia MacLearn begge som suppleanter.
Arbejdsdag - Corona
Dato for arbejdsdagen den 12. september fastholdes, men alle skal være særligt opmærksom på de
gældende regler ift. Corona. Hvis børn tages med, kan intet legetøj, computere og lig. fra skolen bruges pga.
rengøring.
PC fra 6. klasse
Der gøres opmærksom på, at alle elever fra 6. kl. og op selv skal medbringe PC til undervisningen. Skolen
skal nok sørge for at lægge de nødvendige undervisningsprogrammer samt Office pakken ind.
Vedligeholdelse af PC er eget ansvar.
Brug af mobil
Vi skal alle være opmærksom på, at de elever, og det er efterhånden de fleste, bruger mobil på den måde vi
som skole har udstukket for dem. Det betyder for det første, at mobil ikke skal være fremme i skoletiden og
for det andet – mobilen skal kun frem, hvis en lærer har sagt god for det. Mobilen skal ellers blive i tasken.
Hvis I forældre skal give jeres børn en besked, skal det ske gennem skolens telefon.
Vi vil gerne, at eleverne får lært at bruge mobilen til de mange gode ting den kan ift. undervisning med
søgning, indtaling af tekst m.m. men den skal absolut ikke bruges til beskeder og videooptagelser af
hinanden i timerne ol. Vær som forældre i det helt taget op hvad jeres børn bruger mobil og PC til specielt
på de sociale medier.
Møde om Prøver i 9. kl.
Mandag den 28. sep. kommer skoleleder Anja Thomadsen og fortæller hvorfor de på Hvilsom Friskole
tilbyder afgangsprøven i 9. klasse. Dette møde er et led i at få belyst de forskellige muligheder vi har ift. at
vælge om vi skal – eller ikke skal tilbyde afgangsprøve i 9. klasse. Mere om endeligt tidspunkt i næste uge
/TK
Kalender:
September:
9.9. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
12.9 Fællesarbejdsdag kl. 9.00-15.00
Oktober:
Uge 41 Emneuge - Get Moving
8.10. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
9.10. Motionsdag. Elever fri kl. 12.00
Uge 42 Efterårsferie. SFO åben efter behov
27.10. Åben Skole

