
Kontornyt d. 30.06.22 

Kære alle 

Så er skoleåret rundet af, og alle elever er sendt 

godt på ferie. Vi takker for et godt skoleår og ser 

med glæde frem til det kommende.  

Personale 

Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle, at vi 

har indgået nye aftaler på personalefronten.  

Chanette, som ind til nu har været støttelærer, er 

blevet fastansat og vil have sin daglige gang 

hovedsageligt i 4.-5. klasse i skoleåret 22/23.  

Anny, som det seneste år har været vikar på 

skolen, er blevet ansat som lærer, og hun vil være 

klasselærer for kommende 6.-7. klasse.  

Derudover kommer I også til at møde et nyt 

ansigt efter sommerferien, da vi har fundet vores 

nye naturvidenskabelige lærer på skolen. Lasse 

Larsen er 28 år, har tidligere arbejdet på en 

Friskole og brænder for naturvidenskab og 

arbejdet med børn.  

 

Første skoledag og udvalgsmøde 

Første skoledag kommer i år til at være d. 6. 

august kl. 9.00-12.00. Som sædvanlig bliver der 

mulighed for som forældre at gå med sit barn ud i 

klassen, og derefter er der udvalgsmøde kl. 

10.00-11.00 for alle forældre både fra Børnehus 

og skole. 

Oversigt over udvalg det kommende år lægges på 

hjemmesiden i morgen, fredag.  

 

Lejrskole d. 23.-25. august 

Lejrskole bliver i skoleåret 22/23 i Lejrgården 

Dollerup, som vi tidligere har været glade for at 

besøge. Formen bliver en smule anderledes i år.  

0.-3. klasse bliver kørt til Lejrgården tirsdag d. 23. 

august og skal i år ikke sove der. De skal hentes 

hjem tirsdag efter aftensmaden. Der bliver lavet 

aktiviteter både for dem alene og for hele skolen 

tirsdag. Onsdag og torsdag vil 0.-3. klasse være på 

skolen. 

4.-9. klasse skal sove på Lejrgården fra tirsdag til 

torsdag, og igen i år er der planlagt cykeltur 

dertil. Vi opfordrer alle til at cykle, da det har vist 

sig at være en god tur, som bidrager til 

fællesskabet, og som giver dem fornyet gåpåmod 

og tro på sig selv. Hvis nogen i år ikke ønsker at 

cykle, må man gerne selv stå for transport til og 

fra Lejrgården, da vi ønsker, at alle skal se frem til 

turen og have fokus på det gode, lejrskolen 

rummer. Hvis man selv planlægger transport, skal 

klasselæreren have besked. Vi opfordrer alle til at 

få cyklet hen over sommeren og få tjekket cykler 

igennem inden afgang til lejrskolen. 

Som sædvanlig holder skolen lukket fredag efter 

lejrskole grundet første skoledag på en lørdag. 

SFO’en vil være åben.  

Nærmere info om lejrskolen kommer efter 

sommerferien.  

 

Med ønske om en god sommer 

Endeligt skal der lyde et stort tak for al den 

opbakning, jeg har oplevet i forbindelse med min 

nye stilling som skoleleder. Jeg glæder mig meget 

til samarbejdet med jer og ser frem til at skyde 

næste skoleår i gang.  

/Karoline Sanggaard 

 


