Kontornyt den 23. juni Sct. Hans 2022
Det var i dag sidste frist for aflevering af
sedler, – men der mangler et par stykker. De
må meget gerne komme i morgen.
Computere i skolen
Husk at når eleverne begynder i 5. klasse og
følgende årgange skal de have deres egen
computer (alm. PC) med i skole, så den kan
bruges i undervisningen.
Når jeg er tilknyttet en skole i nogle måneder,
sætter jeg som regel dette billede af Magritte
op et synligt sted på kontoret.
Det er ikke en pibe, - men som enhver kan se,
- billedet af en pibe.
I vores pædagogiske arbejde tror vi tit, at vi
har forstået og begrebet børnene og verden i
det hele taget, men der er altid så meget
mere på spil end, vi kan begribe og forestille
os, og derfor er det godt at blive mindet om
dagligt, at det billede, vi har af verden, altså
ikke er det hele.

Skoleåret lakker mod enden
I går havde vi sommerafslutning for 8.-9.
klasse.
Det var en rigtig god aften, hvor vi hyggede,
dystede, grinte og ”græd” og vi fik sagt
formelt og uformelt farvel til til de elever, der
går ud af skolen i år.
Efter i morgen er det så sommerferie for
børnene.
SFO er åben som beskrevet på hjemmesiden

Valgfag
6. klasse vælger valgfag for 7. og 8. klasse nu.
I 8. klasse skal eleverne til eksamen i det
valgte valgfag, så det kan blive skrevet på
deres 9. klasses eksamenspapirer.
Eleverne binder sig for de 2 år valgfaget
tager.
Skolen tilbyder 2 fag, man kan vælge i
mellem og det er Madkundskab og Kunst &
håndværk.

Pædagogiske dage for lærerne
Mandag, tirsdag og onsdag er pædagogiske
dage, hvor lærerne holder
planlægningsmøder med pædagogiske
drøftelser mm ang. næste skoleår.
Derfor er personalet på skolen det meste af
tiden i de første tre dage i næste uge.
Ansættelse af lærer
Der bliver også ansættelsessamtaler i næste
uge, - der skal findes en ny lærer til Karolines
lærerstilling.
Der er gode ansøgere, så vi ser frem til gode
samtaler.
Farvel fra mig
Det er med vemod, jeg siger farvel til
Vammen Friskole
Det har været spændende at være her i 3½
måned. Masser af konstruktive og frugtbare
samtaler, masser af grin, - masser af
arbejde😊
Jeg er sikker på, at skolen går en god tid i
møde med den nye skoleleder, med det
stabile personale, - og på sigt med flere
elever i de små klasser i de kommende år.
Jeg skal videre til næste ”4 måneders job” til
august.
Jeg glæder mig til at følge skolen på afstand i
fremtiden og ønsker alt godt for hele skolen;
børn forældre og personale.
VH Uffe

God sommer!

