VILDBJERG SKOLE
- en skole i bevægelse
Bjørnkærvej 2 – 7480 Vildbjerg

12.-4.-19
Kære forældre.
Hermed en lille Påskehilsen til jer.

Stor tak for den fantastiske opbakning til årets Musikcafe´. Det var igen en
forrygende aften, hvor jeres dygtige børn fik mulighed for at vise deres talenter på scenen. Stor tak til alle jer der bagte alle de fantastiske kager og
for hjælp med oprydning.
Vi er nu gået i gang med at planlægge det kommende skoleår. Som I måske har hørt i medierne, så har forligskredsen i Folketinget lavet en aftale
om tilretning af skolereformen.
Aftalen er ikke politisk vedtaget som en lov endnu, og indtil det sker, har
man i Herning Kommune besluttet, at vi skal planlægge efter ”gammel”
aftale.
Dog vil der være kortere skoledag for 4.-9. årgang igen næste skoleår, da
vi endnu engang har ansøgt om at få lov til dette.
Den kortere skoledag betyder, at der i to ugentlige lektioner vil være to lærere tilstede i klasserne, så det bliver muligt at lave holddannelse, ekstra
støtte eller trivselssamtaler med eleverne.
Fra næste skoleår har Folketinget ligeledes besluttet, at de praktiske og
musiske fag i overbygningen skal styrkes.
Det betyder, at der genindføres obligatoriske valgfag på 7. 8. og 9. årgang.
Disse valgfag erstatter således vores fordybelsesfag.
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Eleverne i de kommende 7. klasser skal derfor fremover vælge et obligatorisk valgfag blandt fagene billedkunst, musik, håndværk/design og madkundskab.
Efter 8. klasse bliver der en eksamen i dette valgfag.
Dette betyder også, at det ikke er muligt at skifte valgfag midt i forløbet på
de to år.
Udover det obligatoriske valgfag som 7. årgang skal vælge, skal både 8. og
9. årgang vælge et valgfag som er etårigt.

D. 23. maj har 9. klasserne sidste skoledag. Årets dimissionsfest afholdes
onsdag d. 26.-6. og inden længe udsendes invitationerne til denne aften.
Alle hjem ønskes en fortsat god Påske.

De bedste hilsner fra

Rikke Grann
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