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Hey alle😊 

Så er skoleåret 21/22 ved at være færdig. Det har været et år med mange forskellige udfordringer og 

oplevelser.  

Skoleåret kunne heldigvis starte som vanligt uden restriktioner, men desværre som efteråret kom, så blev 

der flere og flere tilfælde af Corona og endnu en gang måtte vi sende elever hjem og opdele klasserne. Det 

har været rigtig hårdt, at skulle tilbage til begrænsningerne. Til Januar kunne vi dog løsne op for 

restriktionerne og siden har vi oplevet en skole, der er ved at finde tilbage til almindelig vilkår. Det er til 

stor glæde for lærerne og eleverne, men bestemt også for os forældre, som endelig må komme ind på 

skolen igen og derved blive en mere aktiv del af vores børns skolegang. Det har vi alle set frem til.  

Et af de store emner vi bliver ved med at diskutere i bestyrelsen er en sikker skolevej for børnene. Vi har 

diskuteret mange forskellige ting og prøvet forskellige ting af. Vi er kommet i mål med at få opstartet vores 

skolepatrulje på Øster Boulevarden, som 6. klasserne er ansvarlig for. Der har været stor tilslutning til at 

være en del af skolepatruljen og de har virkelig gjort det godt, så et stort tak for jeres indsats skal bestemt 

lyde her fra bestyrelsen. Som belønning har eleverne for nyligt været en dag i Fårup sommerland, hvor der 

blev givet max gas.  

Så har vi også fået opsat en kantsten ved siden af Kys og Kør feltet ved siden af hallen. Det har virkelig haft 

stor betydning, da forældre ikke længere kan køre hen over feltet. Vi er dog stadig ikke i mål, da der 

mangler et sted, hvor de gående børn kan komme sikkert hen til skolen fra Østermarkens side. Bestyrelsen 

har snakket med en repræsentant fra Park og Vej, som har bevilget 300000kr til at opsætte et anlæg til en 

skolepatrulje og derved kunne hjælpe eleverne sikkert over vejen. Håbet er, at det vil blive sat op snarest. 

I bestyrelsen arbejder vi også med at udarbejde forskellige principper for skolen. Vi revurdere løbende 

vores principper og der kommer nye til, hvis vi oplever at der er tilslutning til det. I år har vi blandt andet 

fået et nyt princip om Dansk som andet sprog. Jeg vil gerne opfordre jer forældre til at gå ind på skolens 

hjemmeside og læse de principper vi har. 

De fysiske rammer på skolen er også blevet ændret. Der er blevet bygget et nyt væksthus i skolehaven, der 

er lavet en ny multibane og siddepladser ved udskolingsområdet og SFO´en har fået et nyt skur til deres 

mooncars.  

Bestyrelsen har også haft besøg af hallens bestyrer på et møde, hvor vi har snakket om skolemad til 

eleverne. Bestyrelsen har herefter besluttet, at det skal være muligt at købe skolemad på alle årgange. Det 

virker til at være taget godt imod af alle. Ligeledes er Arlas automat også kommet i gang igen, hvor vi i 

bestyrelsen har været med til at beslutte hvad man kan købe.  

Vi har i år afholdt et fredsvalg til skolebestyrelsen. Jakob og Lisbeth har valgt ikke at genopstille til 

bestyrelsen. Der skal derfor lyde et kæmpe tak for jeres indsats som medlem af bestyrelsen. Vi har i stedet 

fået 2 nye medlemmer til bestyrelsen, som vi ser frem til at samarbejde med fra august måned og derved 

er vi igen en fuldtallig bestyrelse. Vi har ligeledes fået et par suppleanter til bestyrelsen.  

Til sidst vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde og ønske alle forældre, børn og 

personale en rigtig god sommer. 

 

Venlig hilsen 

Sabine Kristensen, bestyrelsesformand 
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