
Kære alle  

Hermed en lille efterårshilsen til jer alle 😊 

Det er besluttet, at man i Herning Kommune sætter fokus på FNs 17 Verdensmål, og at alle 
skoler skal afholde en emneuge om Verdensmålene. Derfor arbejder vi i klyngeugen næste 
uge med Verdensmålene. 

Der er planlagt mange spændende værksteder, aktiviteter og læringforløb, og alle klasser har 
fået information om, hvordan der arbejdes med målene i næste uge. 

Vi glæder os til en spændende uge, som selvfølgelig bliver en lidt anderledes klyngeuge, end 
vi plejer, da klasserne grundet Corona-restriktionerne ikke må blandes. 

Motionsdagen er også planlagt, så klasserne holder dagen uden at blive blandet, det kræver 
rigtig meget plads udenfor, så det betyder, at indskolingen holder motionsdag om torsdagen, 
og de to andre klynger holder motionsdag om fredagen. Det bliver desværre ikke muligt at 
invitere forældre med til motionsdagen.  

I SFO vil der også være fokus på Verdensmålene, så de aktiviteter, der arbejdes med i løbet 
af ugen, også sættes ind i en sammenhæng med det, jeres børn lærer omkring 
Verdensmålene.  

Hvis man har lyst til at læse mere om Verdensmålene, så kan man benytte dette 
link https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

  

Personalenyt:  

Vi bød i går velkommen til nye medarbejdere. Vi bød velkommen til Linda Elnegaard. Linda 
skal være klasselærer i 7.d og blandt andet tysklærer på både 7. og 8. årgang. 

Vi bød også velkommen til Mette Henriksen. Mette er sammen med Anette Degn og Ketty 
Jensen ansat til at varetage opgaven med læsevejledning og særligt at understøtte elever med 
ordblindhed. 

Mette og Anette er ansat i forbindelse med, at Herning Kommune har prioriteret økonomi på 
kommunens skoler til at understøtte elever med ordblindhed. Mette og Anette skal derfor også 
arbejde med ordblindhed på vores samarbejdsskoler: Sørvad/Ørnhøj, Kildebakkeskolen, 
Sinding Skole og Timring Læringscenter.  

Det er et helt nyt tiltag, som bliver super spændende at følge.  

  

Corona:  

Corona fylder meget for os alle både i medierne og i hverdagen. Jeres børn er gode til at følge 
alle retningslinjerne. Eleverne i overbygningen skal indimellem lige mindes om afstand og 
håndvask, men generelt går det fint med at håndtere hverdagen med Corona. 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene


De retningslinjer, vi har nu blandt andet omkring aflysninger af sociale arrangementer som 
trivselsarrangementer i klasserne og opfordringen til også at aflyse private arrangementer i 
klasserne som fødselsdage og lign., blev i sidste uge forlænget til d. 18. oktober. 

Vi arbejder i øjeblikket på en løsning omkring de kommende skole/hjem samtaler, så vi 
forhåbentlig kan afholde samtalerne med jer på en tryg og sikker måde. Nogle samtaler vil 
foregå med fysisk tilstedeværelse andre bliver planlagt som samtaler over teams.  

Jeg vil også nævne her, at vi har fået meddelelse om, at den kommunale Familiejulekoncert i 
Herning er aflyst i år.  

Nu vil vi glæde os til en skøn klyngeuge og for enden af den en dejlig Efterårsferie 😊 

 

De bedste efterårshilsner  

Rikke Grann  

Vildbjerg Skole, den 2. oktober 2020 

 


