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

17.-6.-19

Kære forældre
Så gik endnu et skoleår på Vildbjerg Skole og hermed et lille nyhedsbrev til jer
alle.
Vi har haft et travlt skoleår som har budt på mange spændende læringstiltag og oplevelser for jeres børn. Vi håber, I har haft lejlighed til at følge med på Intra og på
skolens Facebook-side.
Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har i dette skoleår blandt andet arbejdet med høringssvar omkring den nye tildelingsmodel som træder i kraft pr. 1. januar 2020.
Den nye tildelingsmodel indebærer blandt andet en anden økonomifordeling, når elever skal visiteres til et specialtilbud.
Generelt set er der også nogle ændringer i grundtildelingerne, der vil betyde, at skolens økonomi
bliver påvirket. Vi må afvente og se, hvilken indflydelse den nye model reelt vil få for vores økonomi, men vi kan allerede nu se, at det kommer til at betyde en besparelse.
Skolebestyrelsen har også arbejdet med den nye kommunikationsplatform AULA.
Vi har dog lige fået en melding om, at AULA bliver forsinket, og derfor først tages i brug i uge 43.
I vil derfor skulle bruge Skoleintra, som I plejer fra 1. august. Når vi nærmer os datoen for at tage
AULA i brug, får I mere information.
Lige et par datoer til kalenderen – sæt X
I det kommende skoleår bliver der skolefester for indskoling og mellemtrin henholdsvis d. 13. og
14. november, og der er fest i overbygningen for eleverne d. 7. november.
I foråret 2019 er der fælles foredragsaften d. 4. marts. Det er også ved denne lejlighed, at der vil
være årsberetning fra Skolebestyrelsen. Der er musikcafe´ d. 26. marts.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden her til at sige jer alle tak for et fantastisk godt samarbejde.
På vegne af alle medarbejdere på Vildbjerg Skole ønskes I alle en dejlig sommer. Vi glæder os til et
nyt spændende skoleår.
Hvis I har mulighed for det, så er I velkomne på skoletorvet sidste skoledag d. 28.-6. kl. 10.45
I kan se en lille plan for sidste og første skoledag nederst i dette brev
De bedste sommer hilsner
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Første og sidste skoledag:
9. klasserne dimitteres d. 26. juni
De øvrige klasser har sidste skoledag fredag d. 28.-6. 2019

Plan for sidste skoledag 0.-8. klasse:
7.50-10.45
10.45-11.20

Dagen starter i egen klasse sammen med klasselæreren.
Vi mødes på Skoletorvet til fælles afslutning.
Forældre er hjertelig velkommen på Skoletorvet.

For elever til rute 161+165+166 er der hjemkørsel kl. 11.30

Første skoledag efter sommerferien for 1.-9. klasse er tirsdag d. 13.-8. 2019
7.50-11.25

10.00-10.30

1.-9. klasse møder i egne klasser og har de to første lektioner med klasselæreren.
Efter fællessang på Skoletorvet er klassen igen sammen
med klasselæreren indtil dagen slutter.
Fællessang på Skoletorvet for alle.

For elever til rute 161+165+166 er der hjemkørsel kl. 11.30

Første skoledag efter sommerferien for 0. klasse er
onsdag d. 14.-8. 2019
9.55
10.00
10.15
11.25

Mødetid på Skoletorvet
Velkomst
Foto på trappen
Velkommen i klasserne til 0.a og 0.b
Tak for i dag/SFOtid eller hjem sammen med mor og far.
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