
  

       

          Nyhedsbrev september 

Nye ansigter 

Vi fik 22 ansøgninger til 

stillingen som barselsvi-

kar for Anne-Mette. Ud 

af de fire vi havde til 

samtale, ansættes to; 

Katrine Nørhede er an-

sat som barselsvikar og 

læser Anne-Mettes timer 

i Indskolingen. Maiken 

Jeberg Al-Ramahi er 

ansat til, ud over Anne-

Mettes timer på Mel-

lemtrinnet, at være 

”støttelærer” for at sikre, 

at alle får det størst muli-

ge læringsudbytte. 

Det er to kompetente 

lærere, som vi glæder 

os meget til at samarbej-

de med! 

Nye elever 

Vi siger velkommen til 

Markus i 8.A.  

Klasseråd 

Tak til alle jer, der deltog 

på mødet den 31. okto-

ber.  

Det var et meget kon-

struktivt møde med 

mange gode og relevan-

te input til, hvordan vi 

sammen gør det gode 

forældreengagement end-

nu bedre.  

Der er inviteret til et møde 

i februar, hvor vi skal 

planlægge den kommen-

de skolefest. I den forbin-

delse er alle velkomne til 

at komme med input en-

ten via kontoret eller via 

klassens forældrerådsre-

præsentanter. Vi er klar 

over, at der er plads til 

forbedringer ;-) 

Spil dansk 

Traditionen tro samledes 

0. - 6. årgang til Spil 

Dansk arrangement i Ho-

vedskolen. 

Vi havde øvet os på otte 

sange komponeret af  

danske musikere samt 

fire danse, Som altid er 

det en fantastisk oplevel-

se at gøre noget sammen 

med andre, ikke mindst at 

synge og danse sammen. 

Eleverne var velforbered-

te - Jeg har hørt, at flere 

forældre har haft glæde 

af, at der er blevet øvet 

hjemme :-) 

I kan se og høre glimt fra 

arrangementet på skolens 

Facebook side. 

D. 31. oktober 2018 

 

 

 

Flotte læseresultater 

Ifølge kommunerappor-

ten over læseresultater-

ne fra skoleåret 17/18 

ligger 2. a på en 

flot tredje plads og 4.a 

ligger på en klar første-

plads blandt Slagelse 

Kommunes 17 skoler . 

Kæmpe tillykke til elever 

og Jens - De har fået 

flødeboller!!! 

Konstituering 

Jeg er blevet konstitue-

ret som leder af Slagel-

se Musikskole med virk-

ning fra mandag den 5. 

november 2018, frem til 

der er ansat en ny leder. 

Jeg vil fortsat være leder 

på Dalmose Skole og 

har ingen intentioner om 

at skifte job!!! 

De næste par måneder 

vil jeg være på Dalmose 

Skole: 

Mandag fra 7:00-12:00 

Tirsdag fra 7:00-16:00 

Fredag fra 7:00-13:00 

Med venlig hilsen 

Tina Ellekjær 

Skoleleder 
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