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Kære alle                                                            10.-2.-23

   

Hermed en lille vinterferiehilsen  

 

Personalenyt:  

 

I forbindelse med, at flere af vores medarbejdere skal på barsel, er der ansat et par 

barselsvikarer.  

Kristine Reifenstein går på barsel sidst i februar, og derfor har vi ansat lærer An-

dreas Holst som barselsvikar for Kristine. Peter Møller går ligeledes på barsel 

sidst i februar og er på barsel frem til og med uge 42 – dvs. også ind i det kommende skoleår. Som 

barselsvikar for Peter har vi ansat lærer Max Mikkelsen.  

Både Andreas og Max er allerede startet og går med i Kristine og Peters timer frem til, de går på 

barsel.  

 

Sabine Delfs skal ligeledes på barsel. Sabine går på barsel sidst i marts, og det passer lige med, at vi 

siger velkommen tilbage fra barsel til Pernille Kjær.  

 

Vi sagde før jul farvel til læsevejleder Else Poulsen, der gik på efterløn, og i den forbindelse har vi 

ansat en ny læsevejleder. Vi har ansat Lena Mose. Lena starter på Vildbjerg Skole d. 1. marts. Lena 

kommer til at fungere som læsevejleder for eleverne fra 5.-9. årgang, og hun vil også få udlånstimer 

på skolens bibliotek.  

 

Bestyrelsen:  

 

Bestyrelsen har været på internat. Fra fredag d. 27.-28. januar var Skolebestyrelsen på Laugesens 

Have og drøftede blandt andet praksisfaglighed, undervisningsdifferentiering og trivsel under te-

maet Fremtidens Skole. Det var nogle gode drøftelser med spændende tanker omkring fremtidens 

Vildbjerg Skole.  

 

Fællessamlinger:  

 

Vi oplever, at mange elever ikke på samme måde som tidligere er så gode til at deltage i fællessam-

linger. Der er uro, og det er svært at være koncentreret, mens vi synger, eller mens der er nogle, der 

optræder.  

Dette har vi tænkt os at gøre noget ved. Der skal øves og trænes, så vi igen får nogle gode fælles-

samlinger, hvor alle har det rart, og hvor dem, vi har på besøg til at optræde for os eller holde op-

læg, oplever, at det er hyggeligt at være på Vildbjerg Skole for at optræde.  

 

Vi drøftede dette med Skolebestyrelsen på internatet, og også her er der fuld opbakning til, at vi får 

trænet de gode fællessamlinger. Der er ingen tvivl om, at en lang corona-periode med manglende 

fællesamlinger har betydet noget, så nu går vi i ”træningslejr”, så vi igen kan få skabt en god stem-

ning omkring fællessamlinger.  
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National Trivselsdag:  

 

Fredag d. 3. marts er det national trivselsdag, og vi deltager selvfølgelig. Igen i år har vi valgt at 

kombinere trivselsdagen med en fastelavnsfest med udklædning for os alle.  

 

Der vil ud over fastelavnsfesten være planlagt forskellige aktiviteter på kryds og tværs af klasser og 

klynger og fællessamling på Skoletorvet. Nærmere info følger, når vi nærmer os dagen. Vi glæder 

os til en sjov og spændende dag med fokus på trivsel og fællesskab.  

 

I ønskes alle en super dejlig vinterferie. Vi glæder os til at se jeres børn igen mandag d. 20. februar.  

De bedste vinterferie-hilsner  
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