INFO-Billums efterår 2018
Så er skoleåret godt i gang.

Lejrskoler
I uge 36 og 37 er dette års lejrskoler for 4.-10. klasse blevet afviklet med både spændende
og sjove oplevelser. 0. - 3. klasser kan se frem til deres lejrskoler til april.

9. klasse lejrskole i Barcelona.

6. klasse lejrskole i Tisvildeleje.

10. klasse lejrskole i Helsingør.
7. klasse lejrskole i Tisvildeleje.
4. klasse lejrskole i Andelsbyen Nyvang
ved Holbæk

Fælles lejrskole til næste skoleår
Allerede nu kan alle begynde at glæde sig til lejrskolen i næste skoleår 2019 - 2020, hvor
skolen skal på fælles lejrskole til Sverige eller Norge med fælles aktiviteter i sneen (ski,
kælkning, vandring, lege mm.). Planlægningen er så småt gået i gang, og I vil løbende
blive informeret om bl.a. sponsorløb til skolernes motionsdag, forventet pris mm.

Skole-hjem-samarbejde
Nyt skoleår betyder også forældremøder og skole-hjem-samarbejde - det er også kommet
godt i gang. Flere klasser har afholdt første forældremøde.
For at imødekomme flest mulige behov og ønsker for skole-hjemsamarbejdet, gør vi det i
år lidt anderledes med den planlagte del. Det vil variere lidt for de yngste klasser til de
ældste klasser, men for 3.-8. klasse betyder det, at der vil være et tematisk forældremøde i
foråret og en planlagt skole-hjem-samtale i den midterste del af skoleåret. Der er lagt en
beskrivelse af skole-hjem-samarbejde og en foreløbig kalender oversigt på forældre-intra.

Politiker
Skolen har en mobil og device politik samt en sundhedspolitik. Begge politiker er ved at
blive revurderet i lærergruppen. Målet er at blive færdige inden efterårsferien, så vi kan orientere om politikerne inden efterårsferien og lade dem træde i kraft efter efterårsferien.

Ressource Center
Vi er ved at tage de spæde skridt til at opbygge skolens RC (Ressource Center). RC består af AKT-vejleder (Adfærd Kontakt og Trivsel), læsevejleder og specialundervisning. Det
betyder, at vi arbejder med en justering af skolens trivselspolitik samt systematik i forhold
til faglig støtte og udvikling de næste par år.

Kultur- og Værdiprojekt
Alle vi voksne på skolen er godt i gang med KVP (Kultur- og Værdiprojekt), hvor vi over
det næste års tid, arbejder med hvilken skole Billums Privatskole er anno 2028. Med andre
ord, hvad er skolens værdier og hvor er vi på baggrund af dem på vej hen. I kommer til at
høre mere om projektet.

Vikarer
Skolen har flere vikarer tilknyttet skole og SFO i både faste timer og som tilkaldevikarer.

Isak har faste timer i skole og
SFO samt vikartimer i skole og
SFO.

Mie har faste timer i skolen og
vikartimer i skole og SFO.

Anne har faste timer i SFO og
vikartimer i skole og SFO.

Anna har vikartimer i skole og
SFO.

Mathilde har vikartimer i skole
og SFO.

Thor har vikartimer i skole og
SFO.

Kalender
5. oktober:

Lærerens dag.

12. oktober:

Skolernes motionsdag.

15. - 19. oktober:

Efterårsferie. SFOen er åben. Husk at til- eller afmeld jer.

1. november:

Åben Skole, orientering for potentielle elever og forældre.

5. - 9. november:

A(nderledes)-uge 0.-8. klasse
Terminsprøver for 9. og 10. klasse.

30. november:

Juleklippedag.

De bedste hilsener
Maja
skoleleder
Sensommerfest 0.-3. klasse den 24. august.

