Info-Billums februar 2018
Foråret nærmer sig, og vi går lysere tider i møde.
Selvom temperaturerne i disse
dage holder fast i vinteren, så
siger datoen snart forår, og dagene bliver langsomt længere.
Forårets trippen mærkes særligt om morgenen, da det nu er
lyst, når vi siger; godmorgen
til hinanden i gården.
Der er som ny skoleleder dejligt at møde glade elever, forældre og medarbejdere om
morgenen. Det opleves som
en god måde at starte dagen
på med en hilsen, en kort samtale og ønsket om en god dag til alle, der mødes i gården.

Sidens sidste INFO-Billums
Januar og februar har budt på flere arrangementer og interessante aktiviteter på skolen.
Der har været afsked, velkomst, fastelavn, vinterferie og meget mere.
Torsdag den 25. januar var der afsked med Keld efter 43 år på skolen, og ugen efter blev
undertegnede budt velkommen ved et fint morgenarrangement i salen.

Fredagen inden vi gik på vinterferie, holdt skolen traditionen tro fastelavn. Alle på skolen
store som små, børn og voksne slå alle katten af tønden i salen i løbet af dagen. Der var
farverige kostumer fra morgenstunden, og flere flotte udklædninger dukkede op i løbet af
dagen.

Og så til lidt fælles kalender
I den kommende tid afholdes der skole-hjem-samtaler i 0. – 8. klasse. Indkaldelse og tilmelding kommer på forældreintra
Mandag den 26. februar afholdes kontaktforældremøde.
I uge 10 har 8. klasse introduktionsdage til ungdoms uddannelser (UU).
Der er påskeferie fra mandag den 26. marts til og med mandag den 2. april – Klubben har
åbent mandag den 26. - onsdag den 28. marts.
Skolekredsmøde afholdes mandag den 16. april. Se venligst formandens spalte herunder
ang. dette møde.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for jeres varme velkomst. Jeg ser frem til at lære jer
alle bedre at kende.

De bedste hilsner
Maja Alvang Jespersen

Bestyrelsens Spalte
Bestyrelsen ser frem til mandagens møde med kontaktforældrene. I år bliver det en debataften, hvor vi bl.a. skal vende punkter såsom mobbepolitik, mobilpolitik, skolens brug af vikarer og hvilken rolle kontaktforældre vil kunne spille i nye elevers prøveperiode. Vi glæder
os meget til at høre de forskellige holdninger til de valgte punkter, og håber vi får en
masse inspiration at arbejde videre med.
Optællingen af tilmeldte viser, at 16 ud af de i alt 30 listede kontaktforældre kommer og
deltager. Fra bestyrelsen deltager 6 ud af 7, og så deltager vores nye skoleleder Maja
også.
Vi (bestyrelsen og skoleleder) vil efterfølgende arbejde videre med punkterne, hvilket I
kommer til at læse mere om i en senere udgave af Info-Billums.
På sidste bestyrelsesmøde
er det desværre blevet
meldt ud fra Klubben, at
der stadig er udfordringer
med at få nogle af klubbørnenes forældre til at melde
børn fra/til Klubben i ferieperioder. Der er også stadig udfordringer med, at
nogle af de børn, der er tilmeldt, alligevel ikke dukker
op. Også det omvendte
sker, at børn, der ikke er
tilmeldt, dukker op. Det betyder, at det er svært at
beregne ressourcer nok til
antallet af feriens børn og endnu sværere at planlægge aktiviteter uden af huset fx biografture, hvortil der altid købes billetter på forhånd.
Bestyrelsen opfordrer derfor klubbørnenes forældre om at respektere behovet for fra- og
tilmelding i god tid til Klubben i ferieperioderne, så René og Rikke har mulighed for at give
jeres børn gode klubferiedage.
Som varslet i januars udgave af INFO-Billums, afholdes skolekredsmødet den 16. april, og
vi er nu i fuld gang med forberedelsen dertil. I sidste uge havde vi besøg af skolens revisor
for at få gennemgået 1.udkast til regnskabet. På mødet fik vi også en god debat omkring
investeringsbudgetter, hvilket førte til en beslutning om at lave en 5-års-plan for, hvilke investeringer vi har ønske om og råd til at gennemføre. Denne 5-års-plan vil formanden
komme nærmere ind på i beretningen på skolekredsmødet.
Vi håber, I har nogle gode forslag at tage med på skolekredsmødet. Husk, at forslag skal
være formanden i hænde senest 19.marts.

Til slut vil jeg nævne en lille rokade i bestyrelsen. Da Marcus Stuhr Perathoner af personlige årsager ønsker at træde ud af bestyrelsen, er Poul Sølvstein suppleret ind for resten
af valgperioden, der løber frem til april 2020.

Vi benytter lejligheden til at sige tusind tak til Marcus for den store indsats, du har lagt i bestyrelsen.
Med venlig hilsen
Kirsten Bekner
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