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Nyhedsbrev juni

Dimission

Trivselsundersøgelse

Elev tilgang

Årets

Elever kommer og elever

trivselsundersø-

gelse viser samme fine

går, det er helt almindeligt

resultat som sidste år,

og kan skyldes mange

hvilket er dejligt. Der er

forskellige ting. I år har 9

fortsat udfordringer ift.

elever valgt en anden

Toiletterne, det arbejder

skole siden august, til

vi videre med sammen

gengæld har vi indskrevet

med elevrådet. Til gen-

13 nye elever, der er fal-

gæld er flere elever er i

det godt til.

år; glade for deres klasse, føler sig accepteret,
føler at de klarer sig

Igennem længere tid op-

bedre, at undervisningen

levede lærerne særligt i

er spændende og at der

ungemiljøet en tendens

generelt er mere ro i

til, at flere og flere elever

timerne. :-)

var orienteret mod deres
mobiltelefon og de fælles-

Nationale test
Vi
God sommer

Mobilfri skole

tangerer

skaber, som de via mobi-

hjemmesiden og på
Intra, inden jeg går på
ferie.
Dimission
9.a blev hyldet den 27.
juni med sang, taler og
uddeling af prøvebeviser. Det har været en
fantastisk klasse, der
klarede de mundtlige
prøver med et fantastisk
gennemsnit. De vil blive
savnet.
Sidste skoledag
Den sidste dag er der
Legiade for hovedskolen, men udskolingen
hygger sig med morgen-

landsgen-

len var en del af på inter-

nemsnittet i alle fag på

nettet frem for de fælles-

alle klassetrin!!! Der ses

skaber, som de var en del

fortsat en stigning i for-

af på skolen. Trygge og

hold til sidste år, så alt i

tolerante fællesskaber i

alt er vi rigtig godt tilfred-

klasserne og på tværs af

se. Det vigtigste er dog

klasserne er essentielle

fortsat at den enkelte

for et godt læringsmiljø

God sommer

elev udvikler sig. I star-

både i relation til dannel-

Tilbage er blot at ønske

ten af det kommende

se og uddannelse. Derfor

jer alle en god sommer!

skoleår vil vi til klasse-

opfordrede medarbejder-

konferencerne

ne til at blive mobilfri sko-

både

mad og rundbold. Vi mødes alle over middag,
synger feriesangen og
ønsker hinanden en god
ferie. Alle har fri kl.
12.30

Vi ses igen den 13. august kl. 7.35

drøfte den enkelte klas-

le, hvilket skolebestyrel-

ses trivsel og faglige

sen bakkede op om. Jeg

Med venlig hilsen

udvikling.

er ved at rette principper-

Tina Ellekjær
Skoleleder

ne til. De vil ligge på

