Kontor Nyt – uge 48
Nye ansigter
Jeg er i denne uge blevet spurgt et par gange om, hvem Lars, Pernille og Anita er. Ja helt nye er de alle ikke,
men de er nogle af de vikarer, vi har at trække på når vores faste lærere er fraværende. Pernille er vores
gamle rengøringsmedarbejder, så hun kender stedet og os alle. Anita har været tilknyttet vikar på skolen
siden det tidlige forår. Hun læser til dagligt til lærer på Skive Seminarium og læser fast Mette B’s timer om
onsdagen i 1.-2. klasse sammen med Mai-Britt. Lars er er erfaren herre i lærergerningen. Uddannet lærer
fra den frie lærerskole i Ollerup og har mange års erfaring inden for de frie skoler bl.a. Nørreå Friskole.
Vi plejer som regel at kunne dække timer for hinanden, men indimellem må vi have hjælp. Vi har været
ramt af fravær ifbm. Coronatest og alm. sygdom – både hos lærere og nærmeste familie, så det har været
nødvendigt at hente lærerkræfter udefra for ikke at skulle aflyse timer.
Juleklippedag
Dagen holdes på mandag, men som tidligere udmeldt - kun for eleverne. Igen pga. Corona
Morgentrængsel
Jeg vil henstille til, at morgenaflevering af elever i videst mulige omfang sker uden for skolen og ikke lige
foran indgangsdøren. Forældre må dog forsat komme ind på skolen. I så fald så undgå ophold inden for
indgangsdøren. Dette da der nogle dage har været alt for mange samlet inden for ved indgangsdøren –
dette skal vi alle undgå, der er jo lige det der med afstanden.
Ny lærer
Jeg har i dag modtaget opsigelse fra vores lærer Karoline med virkning fra 31. december. Det er jeg rigtig
ked af. Karoline har fået job på en mindre folkeskole, som har elever til og med 6. kl.
Vi skal nu i gang med at finde en ny lærer, som, jeg håber, kan starte senest 1.2.21.
Torben
_______________________________________________________________________________________
Kalender:
November:
30.11. Juleklippedag 8.30-13.35 Kun for elever
December:
3.12. SFO Julefrokost.
8.12. Bestyrelsesmøde kl. 19.00
18.12. Juleafslutning og Juleferie kl. 12.00
21.12.-3.1. Juleferie skole
21.+22.12. SFO åben efter behov
23.12-3.1. SFO lukket
Januar:
4.1. Skolen starter igen
11.-12.1. Skole-hjem samtaler 5.-6. kl.
13.1. Bestyrelsesmøde kl.19.00
14.1. Forældremøde kl. 19.00-21.00 for 7.- 8. kl.
19.1. Skole-hjem samtaler 0. kl.
21.1. Skole-hjem samtaler 1.-2. kl.
25.1. Skole-hjem samtaler 7.-8. kl.
28.1. Skole-hjem samtaler 3.-4. kl.

