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Kære alle                April 2022 
 
Vi nærmer os påsken og kan se frem til en hverdag, der ligner sig selv igen. Skolen vender tilbage til 
sine traditioner, og vi skal ikke længere passe så meget på.  
  
Ingen er gået ramt forbi men det er lykkedes at holde skolen åben trods Corona-ramte lærere. Det er vi 
glade for.  
  
Det skal selvfølgelig fejres, at det nu ser ud til, at vi er kommet ud på den anden side. Derfor vil der 
fredagen efter påske blive serveret lagkage for eleverne som fejring af det. 
  
Skolen har i den mellemliggende tid ansat nye lærere/pædagoger/chauffører.  
Vi byder velkommen til Håkan som er lærer og underviser i 4. klasse. 
Vi byder også velkommen til Christina som underviser i vores nye 0./1. klasse og i 4. klasse.  
Christina er færdiguddannet som lærer til sommer. 
Desuden velkommen til chauffør Charlotte og chauffør Henriette. 
  
Vi har i det tidlige forår budt velkommen til to nye elever: William i 3. klasse og Daniel J i 0. klasse.  
  
Efter en spændende praktikperiode, i nabolandet Sverige, er vores musiklærer, Junior tilbage, til stor 
glæde for alle her på skolen, både elever og personale. 
 
Nye syge- og raskmeldingsprocedurer: 
Eleverne skal sygemeldes mellem 6.30 og 7.00 på tlf. 30332359. 
Af hensyn til kørselsplanlægningen bedes I fremover raskmelde jeres barn på tlf. 30332359 senest 
klokken 12 dagen før barnet kommer i skole. Såfremt dette ikke efterkommes kan skolen ikke sørge for 
kørsel den pågældende dag men eleven er selvfølgelig velkommen i skole alligevel. 
 
Onsdag den 18/5 klokken 9 får vi besøg af vores fotograf, som vil lave sit sædvanlig flotte fællesbillede 
af os alle sammen. 
 
Fredag den 21/5 er fridag og sommerferie fra den 25/6 til den 7/8. 
 
 
 
                                                      Rigtig dejlig påskeferie til alle. 
 
 

 
 


