Info-Billums jul 2018
Jul og årsskifte står for døren – en tid med lys i mørket.

Det’ sørme – det’ sandt – december.

Det’ sørme – det’ sandt – december.

Det’ sørme – det’ sandt – december.

Den dejligste måned i nissernes land.

Den travleste måned for nisser især,

Det’ dagen før dagen før dagen du

Der er men’sker som kulden er slem

for da flintrer vi rundt og bekæmper

ved og enhver der vil lægge en dæm-

for, men for nisser er isen det rene

hver et tilløb til surhed og krummede

per på vor glæde, ham giver vi straks

vand og dagene flyver af sted som en

tæ’r, vi siger det åbent, skønt altid i

besked, lad os glemme at verden er

fugl. Det’ sør’me, det’ snart, det’ jul.

skjul. Det’ sør’me, det’ snart, det’ jul.

falsk og hul. Det’ sør’me, det’ snart,
det’ jul.

Nisser ….

.... på skolen!

Dannelsesrejse
I uge 45 var hele skolen på dannelsesrejse. Alle elever arbejdede med dannelse i film, musik, arkitektur og design på tværs af årgange. Skolen summede af spændende aktiviteter.

Kultur- og Værdiprojekt
Dannelse er en af de kerneværdier, som vi i forbindelse med vores Kultur- og Værdiprojekt
har besluttet fortsat skal være en kerneværdi på skolen. Billums Privatskole anno 2018 baseres på følgende kerneværdier: Ambitioner, Dannelse, Udvikling og Fællesskab. Kerneværdierne skal beskrives og konkretiseres. Hvis I har lyst til at snuse til vores foreløbige
arbejde, kan det ses her: https://blaabogdp.dk/skolerne-listet/118-billums-privatskole
Som en del af Kultur- og Værdiprojektet arbejder vi sideløbende med opbygning af skolens
ressourcecenter, trivsel og læring. Vi arbejder bl.a. på en justering af skolens trivselspolitik og en skolestrategi for foregribende, forebyggende og indgribende trivselsarbejde samt
fokus på læring baseret på evidens.

Fælles lejrskole
Til skolernes motionsdag fik vi løbet ca. 80.000 kroner ind til den fælles lejrskole i
feb./marts 2020. Der er pt indbetalt knap 60.000 kroner på konto: 1551- 16666599. Vi er
fortsat kun i opstarten af planlægningen, men I bør allerede nu vide, at lejrskolen vil koste
hvad der svarer til omkring 5000 kroner per barn. Hvis I er interesserede i at lave en opsparing, er I velkomne til at sætte penge ind på: 1551- 16666599 Husk at angiv dit barns
navn og klasse.

Parkering ved skolen og Trafikpolitik
Skolens dejlige børn har ikke meget uderum. Særligt SFO-børnene kan mærke pladsmanglen, når skolegården bliver brugt som parkeringsplads morgen og eftermiddag. Ud
over den begrænsning af legerum, som parkeringerne medfører, så opstår der indimellem
usikre trafiksituationer. Uderum, parkering og sikkerhed er blevet drøftet i skolebestyrelsesregi. Skolens børn skal have mest muligt ud af skolens faciliteter og være i sikkerhed.
Derfor er der udarbejdet en Trafikpolitik, som I vil kunne se under dokumenter på intra og
det er besluttet, at skolegården er parkeringsfrit område mellem 07-17 gældende fra 1. januar 2019.

Lærere
Vi har et stillingsopslag på en lærer, da Line fratræder sin stilling og Emilie har opsagt sin
stilling per 31.12. Vi ønsker dem begge alt godt fremover.
Af stillingsopslaget fremgår, at skolen arbejder hen imod en indskoling 0.-5. klasse og en
udskoling 6.-10. klasse. Det gør vi for at understøtte lærernes mulighed for samarbejde om
jeres børns læring og trivsel.
I forbindelse med ansættelsen af en ny lærer, vil der blive udarbejdet et nyt skema gældende fra januar.

Kalender
30. november

Juleklippedag – alle møder 8.15-13.30.

12. december

Julefest for indskoling 0.-5. klasse om eftermiddagen.

13. december

Lucia ca. 8.30 – forældre er velkomne på skolens gange.

20. december

Sidste skoledag med afslutning i Christianskirken kl. 11.30 – forældre m.fl. er velkomne.

07. januar

Første skoledag i 2019 – almindeligt skema.

11. – 15. februar

Vinterferie.

2019/2020

Feriekalender for 2019/2020 er lagt på opslagstavlen på forældreintra.

Glædelig jul og godt nytår til jer og jeres kære.

De bedste hilsner Maja.

