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Månedsbrev - november 2013
Hop en morgensang
Ugen før efterårsferien var helliget bevægelse og leg. Alle skolens
elever deltog i forskellige fysiske aktiviteter. Dagene begyndte ikke
med morgensang, som vi plejer, men med morgenhop i skolegården. Det var en rigtig dejlig uge med drøn på hele tiden.
Læs mere og se de mange billeder fra ugen her.

IT - status
Skolens trådløse netværk er nu opdateret og alle skolens elever
kan logge sig på. Er der enkelte elever, som ikke kan komme på
nettet, ligger årsagen i elevens pc. Vi forsøger at hjælpe disse elever. Nu ser vi lige, om det er de samme logon-problemer, eleverne
har. I givet fald laver vi en problemløsningsguide. Lige nu viser det
sig, at en opgradering fra Windows 8 til Windows 8,1 løser mange
problemer.
Fejl på Forældreintra
UNI-C har meddelt, at Forældreintra ikke har fungeret optimalt i
ugerne 43 og 44. Meddelelser er ikke blevet adviseret, som forventet. Fejlen har ligget på den UNI-C-server, som vores og andre skoler anvender. Derfor har nogle skoler været berørt af fejlen - andre
skoler har ikke. Nu skulle alt fungere igen.
Spil dansk
Torsdag den 31. oktober var spil dansk-dag. Over hele landet fik
den danske musik én over nakken. Således også på vores skole.
Fællessang i gymnastiksalen for alle elever, ansatte og morgenfriske forældre. Der blev sunget godt igennem, og det var en dejlig
time, vi havde i selskab med hinanden og gode danske sange.
Senere på dagen var 6. klasse i Kulturladen for at synge sammen
med børn fra Tjørnehuset, elever fra Hårslev Efterskole og beboere
fra Fugleparken. Det var også en god oplevelse.
Se billeder fra Spil dansk-dagen her.

Registrering af elevers fremmøde
Vi har i bestyrelsen konstateret, at der har været usikkerhed om,
hvordan registreringen af elevernes fravær er, og vi har diskuteret
om proceduren skal ændres. Vi har vurderet, at ulemperne ved et
registreringssystem umiddelbart er større end fordelene.
Læs om gældende regler her.

Skolefest
Husk, at der er skolefest torsdag den 14. november for 0. - 4. klasse og fredag den 15. november for 5. - 10. klasse. Invitationer er
givet med eleverne hjem og er sendt på Forældreintra. Tilmelding
senest fredag den 8. november

Juleklip lørdag den 30. november
Vær opmærksom på, at lørdag den 30. november er skoledag. Vi
pynter skolen til jul. Temaet er ”Julen er hjerternes fest”, så der er
tale om at julehjerter på alle mulige og måske umulige måder. Mere
information kommer på Forældreintra.
Nordisk Matematikkonkurrence
8. klasse skal i uge 46 deltage i den Nordiske matematikkonkurrence. Den er åben for alle 8. klasser i Danmark og tilsvarende klassetrin i de øvrige nordiske lande.
Læs mere om konkurrencen her.

Nye lokaler
Nu er lokalerne til fysik, natur/teknik, biologi og musik taget i brug.
Det har været et godt forløb, hvor alle aftaler med håndværkere og
det tyske firma Waldner er blevet overholdt, og tidsplanen dermed
fulgt.
Se billeder fra ombygningen og det færdige resultat her.
Næste månedsbrev kommer i uge 49
Mogens Olesen

