Info-Billums marts 2018
Lige om lidt er det påske.
På solfyldte pletter er forårsblomsterne begyndt at titte frem, nu
hvor sneen er væk. Erantis, krokus, påskeliljer, sågar en enkelt
tulipan hist og her rejser sig mod solen.

Det er ikke kun de små elever,
vi kan se ude i solstrålerne,
også 8. klasse har haft flyttet
deres undervisning ud i solen.

I løbet af marts måned har jeg været på besøg i de fleste klasser og set god undervisning, og jeg har også haft muligheden for at være vikar på både små og store klassetrin.
Besøgene og vikartimerne har været en spændende og lærerig oplevelse, og noget jeg
kommer til at fortsætte med.

Lockout – det må fremtiden vise
Som jeg tidligere har skrevet på intras opslagstavle er der varslet strejke per onsdag
den 4. april og lockout per tirsdag den 10.
april i forbindelse med OK18. Vi ved endnu
ikke mere om, hvad der kommer til at ske,
men her er en lille reminder om, hvad vi ved.
Billums Privatskole bliver ikke påvirket af en
strejke, men bliver der lockout, vil det påvirke
undervisningen. Det betyder, at alle klasser
kun vil blive undervist i de få lektioner, de har
en lærer, der ikke er lockoutet. 0. klasse er
Sådan håber vi ikke, at klasserne kommer til at se
den eneste klasse, som vil kunne fortsætte deud om morgenen d. 10. april.
res almindelige hverdag.
SFOen har åbent mandag, onsdag og fredag mellem 13.50 og 17.00 samt tirsdag og torsdag mellem 13.05 og 17.00, da BUPLs overenskomst med pædagoger på de frie grundskoler er en privat og ikke en offentlig overenskomst.

Og så lidt til fælles kalender
Forårets skole-hjem-samtaler er næsten alle afviklet.
Vi holder påskeferie mandag den 26. marts til mandag den 2. april. SFO’en er åben mandag den 26. marts til onsdag den 28. marts (alle dage inklusiv).
Mandag den 9. april er der store besøgsdag for kommende 0. klasse.
Husk forældrekredsmødet mandag den 16. april.
Skriftlig FP (folkeskolens prøver) afvikles fra den 2. maj.

I næste udgave af Info-Billums kan I møde skolens lærervikarer.

Glædelig påske til jer alle.

De bedste hilsner
Maja Alvang Jespersen

Bestyrelsens Spalte
Da bestyrelsen har travlt med at forberede skolekredsmødet, er der ikke så meget nyt at
fortælle denne gang.
Dog vil vi nævne, at bestyrelsen i februar havde et fantastisk godt møde med alle kontaktforældrene. Tusind tak til alle jer, der havde mulighed for at deltage. Vi tog en del notater
fra de mange gode debatter, og de er nu under videre behandling. Vi forventer derfor at
vende retur til alle kontaktforældre og ansatte på Billums, med et sammendrag i løbet af
april måned.
Herefter vil vi nedsætte et arbejdsudvalg, der udvælger punkter fra debataftenen, til videre
behandling. Det vil I høre mere om i næste udgave af Billums Info.
Vi vil også gerne minde jer om at sætte kryds i kalenderen ved den 16.april hvor alle forældre er inviteret til vores årlige skolekredsmøde. Dagsorden vil blive sendt ud særskilt inden
påske.
Vi benytter lejligheden til at ønske jer alle en dejlig påske.
Med venlig hilsen
Kirsten Bekner
Bestyrelsesformand
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