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Skolen er noget, vi skaber sammen
Skolebestyrelsen opdaterer løbende værdisættet og principperne, som danner rammen om skolens
arbejde. Skolehjem-samarbejdet er det første princip, vi har genbesøgt. Hvis du er trivsels-og
kontaktforælder, har du en vigtig rolle, da du kan hjælpe os med at skabe et endnu bedre bindeled mellem
skole og hjem. Vi har derfor udarbejdet en folder for henholdsvis trivsels- og kontaktforældre, en video,
samt afholdt en introduktionsaften for at klæde dig på til opgaven. Foldere og video kan du finde her

Høring vedr. ombygning af udskoling på Eng.
Skolebestyrelsen har indsendt høringssvar vedr. nye
faglokaler til udskolingen og personalefaciliteter på
afd. Eng. Udskolingen vil få et flot og tiltrængt løft af
de lokaler, som vores børn skal lære og være i.
Byggeriet starter i 2019, hvis forslaget godkendes.
Skolebestyrelsen har dog tre bekymringspunkter:
1) Der er begrænsede muligheder for udbygninger i fremtiden, når/hvis skolen hegnes ind og fastlåses af to
andre byggeprojekter: Hhv. Lokalplan 96 med 210 nye boliger for enden af Engløbet, og etablering af en
daginstitution på 190 enheder (140 børn) i fløjen, hvor nuværende faglokaler ligger.
2) Skolens udendørs læringsmiljøer og vores børns bevægelsesmuligheder begrænses stærkt, og
3) Den øgede trafikmængde vil skabe en langt mere usikker skolevej.
Svar fra kommunen: Kommunalbestyrelsen igangsætter nu en analyse vedr. trafikforholdene.

Ombygning på Elv.
Der er planer om en fin forbedring af parterre, det
udendørs område, hvor vores børn på mellemtrinnet
holder til. Derudover får den lille skolegård en tiltrængt
opfriskning til glæde for vores børn i indskoling og SFO.
Begge dele er plansat til start 2019.

IT-opgraderinger på begge afdelinger
De dårlige internetforbindelser forbedres nu. Først på
afd. Eng, dernæst på afd. Elv. Begge opgraderingsprojekter vil få stor betydning for den daglige
undervisning og skolens administration, samt sikre en bedre afholdelse af de snarlige terminsprøver.
På skolebestyrelsens vegne,
Christina Lüthi, Formand
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