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Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning. En forholdsvis ny skolebestyrelse har efterhånden fundet sit fodfæste i 

bestyrelsens opgaver.  

 

Skolemad 

Cafe Bøg er vores nye leverandør af skolemad siden starten af skoleåret 2012. Vi oplever stigende bestillingsantal, og 

det opfatter vi som et godt tegn på tilfredsheden med vores nye leverandør af skolemad.  

 

Ny kostpolitik 

Skolen har fået en kostpolitik, som blev introduceret til forældrene på forældremøderne i starten af skoleåret.  

 

SkoleIntra 

Alle hjul er nu i gang i SkoleIntra. Eleverne er som de sidste kommet i gang med den elektroniske platform. Alle 

forældre/lærere og skolen befinder sig godt med denne nye informationskilde, som længe har været efterspurgt.  

 

Renovering af skolen 

Kommunen har bevilget i alt 10 millioner til renoveringen af ventilationssystemet og taget på bygningen, hvor 

lærerværelset og mellemtrinnet har klasselokaler. Renoveringen vil finde sted til sommer 2013. I forbindelse med det 

nye tag vil der ligeledes blive sat ny belysning op i de klasser, som bliver berørt af renoveringen. Legepladsen har fået 

klatretårn, og eleverne tages med på råd til, hvorledes det sydlige udenomsareal kan blive et endnu bedre sted at 

være i frikvartererne. 

 

Den gamle skolegård 

De to bestyrelser på skolen og Molevitten har sammen ansøgt RealDania-fonden om penge til en ny og 

gennemgribende renovering af vores gamle skolegård med de to store træer. 106 skoler har ansøgt om at være med i 

denne spændende mulighed for at gøre noget nyt og anderledes.  

 

Specialklasserne 

Vi har fået et nyt forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem, som repræsenterer specialklasserne. Velkommen til Ole 

Hansen. Dette har kunnet lade sig gøre, fordi Kirsten Asfeldt stoppede med bestyrelsesarbejdet. 

 

Trivselsambassadører 

Trivselsambassadørerne er stadig på banen, og der ydes hjælp og assistance, hvis der er brug for det. Birger Højhus er 

bindeled mellem skolebestyrelsen og trivselsambassadørerne. 

 

Ny skoleleder 

Bestyrelsens største opgave i foråret 2013 er at finde en ny skoleleder til vores skole, som vi skal byde velkommen pr. 

1. august.   
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