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Keld har ordet….
Velkommen til forårsudgaven af Nyt fra Billums 2016 og lad mig begynde med en indbydelse, som
ikke kun er fra mig
Kære forældre på Billums Privatskole!

Det er blevet tid til skoleårets forældrekredsmøde.
Forældrekredsmødet, som alle forældre hermed indbydes til, holdes i år

tirsdag den 26. april kl. 19.00
Husk derfor, at
- hvis du har noget, du gerne vil have med på dagsordenen, skal Keld have besked senest 4
uger før, altså senest tirsdag den 29. marts,
- dagsorden med diverse bilag lægges ud i ”Nyeste meddelelser fra kontoret” her i intra senest 14 dage før forældrekredsmødet, og det bliver mandag den 11. april.
På selve forældrekredsmødet kan du høre om skolens økonomi, hvad der er sket på skolen det
seneste år, være med til at vælge suppleanter til bestyrelsen og stille spørgsmål om alt, hvad der
har med skolen at gøre.
Sædvanligvis skal der også vælges et eller flere medlemmer til skolens bestyrelse; men i år er der
ingen på valg.
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Mødet i år får et ekstra indhold ud over den faste dagsorden, nemlig Ole Flemming Pedersen, der
fortæller om skole- og familieliv i børnehøjde:
Der er en stigende usikkerhed om det at udvikle og opdrage børn i en hurtigkørende hverdag. Behovet for at gøre det rigtige for ens barn er stort,
men hvornår, hvordan og hvad skal man som forældre gøre? De professionelle kæmper hver dag for at holde sammen i hele deres pædagogiske arbejde, men forældreopgaverne påtager de sig ikke.
Foredraget er en uhøjtidelig oplevelse om det at være barn, far, mor, søskende og bedsteforældre og professionel i en fortravlet voksenverden, og
i løbet af en times tid kommer Ole Flemming Pedersen blandt ind på:
Hvem bestemmer Opdragelse
Fælles holdninger og ansvar
Vanskelige børn Mobning
Skæld-ud
Sproget i en fuck-tid Stresset hverdagsliv Unges adfærd og vaner
Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen
Keld og Kirsten Bekner (formand for skolebestyrelsen)
Læs mere om Ole på hans hjemmeside www.oleflemming.dk
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At få en skideballe samtidig med,
at tårerne løber ned ad kinderne
af grin – det er en kunst.

Kalenderen
Marts
Mandag d. 14.: Nyt fra Billums udkommer
Skole-hjem-samtaler i 3. klasse
Torsdag d. 17.: Møde med klassernes kontaktforældre
Fredag d. 18.: 4. – 10. klasse får feedback-sedler
Fredagssang for hele skolen

I ønskes alle en rigtig dejlig påskeferie
Tirsdag d. 29.: Frist for indlevering af emner til behandling på årets forældrekredsmøde

April
Fredag d. 1.:
Tirsdag d. 5.:
Torsdag d. 7.:
Fredag d. 8:
Mandag d. 11.:
Fredag d. 15.:
Mandag d. 18.:

Fredagssang for hele skolen
Bestyrelsesmøde
Store Besøgsdag for børnehaverne til de kommende første maj-børn
Fredagssang for hele skolen
Dagsordenen til forældrekredsmødet lægges på intraen
Fredagssang for hele skolen
8. – 10. klasse får karakterbøger
Besøg af en børnehave
4

Fredag d. 22.: St. Bededag – FRI
Mandag d. 25.: 9. klasse får at vide, hvilke fag de skal op i til sommer
Tirsdag d. 26.: Forældrekredsmøde med efterfølgende konstituering i bestyrelsen

Maj
Mandag d. 2.: FP9 – dansk – skriftlig fremstilling – kl. 9.00 – 12.30
FP10 – dansk – skriftlig fremstilling – 13.30 – 17.30
Tirsdag d. 3.: FP9 – matematik – problemregning – 9.00 – 12.00
FP10 – matematik – problemregning – 13.00 – 17.00
Onsdag d. 4.: FP9 – dansk – retskrivning og læsning – 9.00 – 10.30
Fagdag for 10. klasse fra kl. 8.30
Torsdag d. 5.: Kristi Himmelfartsdag – FRI
Fredag d. 6.: FRI – Klubben holder lukket
Mandag d. 9.: FP9 – færdighedsregning – 9.00 – 10.00
Fagdag for 10. klasse fra kl. 8.30
Tirsdag d. 10.: Fagdag for 10. klasse fra 8.30
Onsdag d. 11.: FP10 – engelsk – skriftlig fremstilling
Fredag d. 13.: Fredagssang for hele skolen

God pinse til alle
Mandag d. 16.: 2. pinsedag – FRI
Tirsdag d. 17.: Nyt fra Billums udkommer
8. klasse har besøg fra UU-Nord
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Kontaktforældremøde torsdag den 17. marts kl. 18.00 - 20.00
Denne dag holder skolens bestyrelse dialogmøde med kontaktforældrene, hvor vi med dagsordenen:
•Præsentation
•Gruppedrøftelse inddelt i indskoling – mellem – udskoling
•Fælles opsamling af tanker og drøftelser
tager udgangspunkt i skolens mantra ”Et trygt sted at være – et trygt sted at lære” og sætter fokus
på Fremtidens Billums Privatskole.
Kontaktforældrene har fået dagsordenen sendt i intra, men her kan I alle se hovedpunkterne:
Indskolingen:
Hvorfor valgte I netop Billums Privatskole til jeres barn?
Er jeres forventninger blevet indfriet?
Hvad sætter I mest pris på ved Billums Privatskole?
Hvad kunne gå så galt, at I på et senere tidpunkt kunne overveje, at skifte skole?
Mellemtrinnet:
Hvorfor valgte I netop Billums Privatskole til jeres barn?
Hvad synes I fungerer rigtig godt på skolen?
Hvad skal skolen fokusere på, for at blive ved med at være det bedste sted at lære for dit barn?
Er der ting, der ikke fungerer helt så godt, og har I forslag til forbedringer på området?
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Udskolingen:
Hvilke redskaber og værdier synes I, er de vigtigste et barn kan få med sig i rygsækken, ud af skolen?
Synes I, at Billums Privatskole formår at fylde jeres børns rygsæk med disse redskaber og værdier?
Hvilke tiltag kunne Billums Privatskole gøre for at styrke jeres børn endnu mere de sidste år i skolen?
Er der ting der ikke f,ungerer helt så godt, og har I forslag til forbedringer på området?

Undervisningsmiljøvurdering
I efteråret gennemførte vi en Arbejdspladsvurdering blandt de voksne på skolen for at få styr på,
hvordan de har det.
Nu er turen kommet til eleverne.
Derfor kommer der inden påskeferien en opfordring til at gå ind på nationaltrivsel.dk og besvare en
såkaldt undervisningsmiljøvurdering (UMV). Man skal logge på med sit UNI-Login, og det er Mette,
der står for undersøgelsen og siger ”go”, når den åbner. Mette sender også en vejledning til jer, og
man kan besvare UMVen til og med 31. marts.
Jeg vil gerne opfordre alle til både at være med og være ærlige, så vi kan få det bedst mulige input
til forbedringer.
God fornøjelse med læsningen af resten af Nyt fra Billums
Keld
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Siden sidst
Selvom vi i Nyt fra Billums mest har fokus på kommende arrangementer, så gør vi
lige en undtagelse i dette nummer.
Uge 5 stod i Østrigs tegn, og vi havde en rigtig god lejrskole i Østrig for alle vores
elever, der var med. Vi var super heldige med vejret, og mange nybegyndere fik
styr på det med at have 2 brædder spændt fast på fødderne.
På opslagstavlen på intraen finder I links til alle billederne og til nogle små film. Vi
vil meget gerne have flere billeder og film fra Østrig, så I skal
være søde at aflevere dem til
Lene, der så efterhånden vil
sørge for, at alle får glæde af billederne og de små film.
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Efter den fantastiske tur til Østrig gik der kun nogle få dage, før hele skolen igen var samlet.
Denne gang til fastelavn og det var dejligt, at så mange af jer havde klædt sig ud, både børn og
voksne.
Og én af de mange gode ting ved fastelavn er, at man kan få taget et ordenligt lærerbillede, og så
vrimler det jo med konger og dronninger.

Og i hverdagen sker der også ting og sager. I sidste uge havde 8. klasse projektuge, så nu er de
klar til næste år, hvor det er den ”rigtige” projektopgave det gælder.
I 7. klasse har de haft et lille forløb om landbrugets udvikling. Og så skader det jo ikke med en lille
indlagt stafet, så man lige kan få tjekket, om tingene har sat sig fast. Klik på linket, så kan I se 7.
klasse i aktion nede i kælderen. http://www.skoletube.dk/video/1763791/cf2a399f047ed2b48910
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Noget om at rydde op og gøre rent
Når man går her på Billums er man med til mange sjove ting, f.eks. lejrskoler, fastelavn, jule- og
Magnusfest og meget mere.
Man har jo også nogle pligter, f.eks. at være med til
at passe på skolen og skolens ting. Det betyder, at
man skal rydde op efter sig selv, sortere sit skrald
rigtigt, sørge for at klassens møbler står ordentligt
og så passe sin duksetjans.
Én af duksetjanserne er at feje eller støvsuge gulvet, som I kan se Kristine er i gang med på billedet.
Skolen ved selvfølgelig godt, at oprydning og rengøring ikke er det sjoveste i denne verden; men på
den anden side kan man virkelig være med til at
gøre en forskel, og vi bilder os ind, at hvis I skal
være helt ærlige, kan I alle sammen bedst lide at
komme ind i et klasselokale, der ligner det til højre.
Sjovt eller ej – rengøring og duksetjans er en del af at gå på Billums Privatskole.
Lige til sidst her er der nogen, der skal have en ekstra tak, og det er de elever fra 7. klasse, der
sørger for, at alle for deres mælk hver dag. Tak til jer for at yde en ekstra indsat for skolen.
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9. og 10. klasse og skriftlige prøver
Mandag den 2. til og med fredag den 13. maj er der skriftlige prøver (eksamen) for 9. og 10. klasse. I kan se i kalenderen i intra, hvilke fag og datoer, det handler om.
Selv om der er 1½ måned til, minder vi om, at I selv skal
have de hjælpemidler med, som er tilladt. Det får I nærmere besked om af faglærerne, og mandag den 25. april
kommer Keld på besøg i klasserne kl. 14.00 - 14.45 og fortæller om de regler, der gælder, og hvad der sker, hvis man
ikke overholder dem.
I det hele taget gælder det om at høre efter, når lærerne fortæller om prøvernes form og indhold
og hvordan I kan forberede jer bedst muligt.
Det er også mandag den 25. april, at 9. klasse får at vide, hvilke 2 prøvefag til udtræk, de skal til prøve i.
Der er mange muligheder: Skriftlig engelsk, mundtlig tysk, skriftlig tysk,
historie, kristendomskundskab og samfundsfag i den humanistiske
pulje, og i den naturvidenskabelige pulje er det biologi, geografi, som
begge er digitale, og så idræt og mundtlig matematik; men de skal kun
op i ét fag fra hver pulje.
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1. maj på Billums Privatskole…….
….er den dato, hvor nuværende 3. klasse kan begynde på Baune eller et andet fritidstilbud. Det
betyder farvel til vores egen SFO; men hvis nogle har brug for, at de en gang eller to om ugen kan
blive passet i vores SFO, er I velkomne til at kontakte René og benytte jer af vores ”klippekort-ordning”.
1. (– eller rettere sagt 2.!) - maj er også den dag, hvor næste skoleårs 0. klasse begynder i førstemaj-ordning på skolen.
Rent praktisk foregår det sådan, at eleverne i den kommende 0. klasse har Rikke (eller Annette)
for sig selv ovre i pavillonen fra om morgenen mellem 8 og 9, til de andre klasser kommer derover
efter skoletid. Herefter er alle der sammen.
Vi glæder os og håber, at I alle vil hjælpe med til at give jeres nye skolekammerater en god start.

Lidt mere nyt fra Klubben
I den kommende tid vil I kunne se ændringer i Klubben. Målet er, at der bl.a. kommer nogle nye
møbler, og lamperne bliver skiftet ud. Vi håber, at det hele bliver klar, når vi tager imod den kommende 0. klasse d. 1. maj. Inden da har vi Store Besøgsdag, hvor vi får besøg af de kommende 0.
klasseselevers nuværende børnehaver.
Ellers glæder vi os bare over, at vejret bliver bedre og bedre, så vi kan være ud og med knap så
meget overtøj på.
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Brugte cowboybukser

Hvis forårsfornemmelserne får jer til at luge ud i garderoben og I finder cowboybukser, som I ikke har brug for mere, er I velkomne til at aflevere dem på
skolen i den lille papcontainer, der står på gangen ved 2. klasse
Cowboybukserne afleveres til ”Nakedsociety”,
der med støtte fra ”Puljen til grønne ildsjæle”
under Miljøministeriet har gang i et projekt med
genanvendelse af brugte cowboybukser/jeans
både i undervisningen og som et projekt med
indvandrerkvinder.
Vi synes, det er et godt projekt, som I hermed opfordres til at støtte.
I er også velkomne til at sprede rygtet og samle ind hos familie og
venner.
I kan læse mere om dette gode projekt på www.nakedsociety.dk
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