
OKTOBER NYT 2021 
 

Kære forældre på Vildbjerg Skole  
 

Hermed en lille efterårs-hilsen til jer alle       

Vi er kommet godt i gang med skoleåret – alle årgange fra 6.-9. klasse har nu været på lejrskoler. 

Mange klasser har været på ture ud af huset, på museum, aktivitetsdage, cykelture osv. 

Eleverne har grundet Corona ikke været på ture og udflugter i 1½ skoleår, og det er der nu i den grad taget 

revanche for. 

Den øgede aktivitet ud af huset, har betydet meget vikardækning og omlagte timer i de første par måneder 

af skoleåret. Vi har prioriteret, at jeres børn har haft brug for at komme afsted sammen og få nogle fælles 

og sociale oplevelser. 

Vi håber dog, at de sidste par måneder af 2021 bliver lidt mere almindelige med færre vikartimer.  

Fra SFO 
SFO er også kommet rigtig godt i gang med aktiviteterne igen. Der bliver fx afholdt disco, leget på kryds og 

tværs af klasserne igen, bygget LEGO, spillet skak og meget meget mere. Børnene nyder, at de igen kan 

benytte alt legetøjet og alle skolens faciliteter. 

Vær opmærksom på, at hvis dit barn skal spise morgenmad i SFO, så kan der spises morgenmad indtil kl. 

7.30. 

Er der spørgsmål til noget omkring SFO, så tag endelig kontakt til os. 

Personalenyt 
Skolesekretær Birthe Kjær Pedersen har efter 15 år på Vildbjerg Skole valgt at gå på efterløn. 

På torsdag d. 30. september siger vi derfor farvel til Birthe ved en afskedsreception for alle hendes 

kollegaer på skolen. Også her skal der lyde en stor tak til Birthe, som igennem alle årene på Vildbjerg Skole 

har ydet en fantastisk indsats. Stort held og lykke til Birthe. 

Det betyder, at vi har ansat en ny skolesekretær. Han hedder Thomas Harregaard og kommer fra en 

skolesekretærstilling i Holstebro Kommune. Thomas starter hos os d. 1. oktober.  

Fra fredag vil I således kunne møde Gitte og Thomas i forkontoret. Stort velkommen til Thomas. 

I forbindelse med at Niels Kristian Andersen i februar 2021 gik på pension, blev Inger Østlund ansat som 

viceskoleleder. 

Vi har derfor nu ansat en ny pædagogisk leder. Vores nye lederkollega hedder Xenia Rokkjær Jacobsen. 

Xenia starter hos os d. 1. november, og vi glæder os til at byde velkommen til Xenia senere på efteråret. 

Særligt i oktober og november 
I uge 41 er der klyngeuge. Ugen planlægges lidt forskelligt i de tre klynger, men vi markerer Skolernes 

Motionsdag fredag d. 15. oktober i alle klyngerne. Hold øje med information om ugen på AULA. 

Inden længe er der skolefester, og det glæder vi os rigtig meget til. Vi er i gang med planlægningen og alle 

klynger har nogle gode fester at se frem til. I hører nærmere, når vi kender alle detaljerne omkring festerne. 

 

I ønskes alle en dejlig dag. 

Dbh. Rikke Grann 


