Grauballe, den 21. juni 2018

Nyhedsbrev – juni 2018
Kære forældre og elever på Grauballe Skole
Så er vi tæt på den lange sommer igen. Sommerferien er i år igen tilbage på de normale 6
uger. Således har vi sidste skoledag fredag d. 29. juni og mødes igen til første skoledag
mandag d. 13. august.

Vi er 145 elever på Grauballe Skole. Hvis man tæller efter, er vi der nok ikke alle sammen, men der var
mange af os onsdag morgen, da vi hejste Kristian op i en lift, så han kunne tage et billede af os alle
sammen.

Sommerferiepasning i SFO
I sommerferien er der pasning i SFO for 0. – 3. årgang i uge 27, 31 og 32. Og derudover
fælles sommerferiepasning i uge 28-30 i Sorring, hvis I har meldt jer til.
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Sidste skoledag
• 07.30-08.30
• 08.30-09.15
• 09.15-09.45
• 09.45-10.45
• 10.45-11.30
• 11.30

6. klasse inviterer ansatte på morgenkaffe
Hygge i klasserne
Frikvarter
Fortsat hygge i klasserne
Sportsdyst mellem 6. klasse og personalet
Afslutning og fællessang ved flagstangen
Skoledagen er slut og alle elever går i SFO/Klub
Skoledagen starter for 0. – 5. klasse først klokken 08.30, men er det ikke muligt at holde jeres
barn hjemme indtil da, er der mulighed for at barnet kommer til skolen til sædvanlig tid
(07.45).
Busserne kører efter den normale køreplan.
SFO og Klub er åbent som normalt, både morgen og eftermiddag.
OBS: De elever, som ikke går i SFO eller Klub, er denne dag med alle lærere og pædagoger i
SFO/Klub til den tid, hvor en normal fredagsskoledag ville slutte.

Første skoledag mandag, den 13. august
Første skoledag for 1. – 6. klasse starter kl. 7.45 med morgensamling og ellers efter
skoleskema. Vi slutter skoledagen til normal tid. Skoleskemaet vil I få ud her før ferien.
De nye børnehaveklassebørn har en lidt kort første skoledag fra kl. 9.00.

Sommerferielæsning
Hvis man ikke træner, så holder man ikke niveauet. Kender I det, at have trænet sig op til at
løbe måske 10 km. Hvis man så holder vinterpause, så tager det altså endog nogle uger, før
man igen er på niveau. Det samme gælder læsning. Vi har læst og læst og læst i det her
skoleår. 3 ugentlige læsebånd har sat deres tydelige spor. I får børn hjem på sommerferie, der
er på toppen af deres læseniveau. De er toptunede læsemaskiner. Hver på deres niveau.
Hvis de stopper læsningen i de næste 6 uger, så ved vi desværre også, at de ikke kommer
tilbage med det niveau de forlod os med. Noget af det hårde arbejde er gået tabt.
SÅ derfor skal der lyde en klar opfordring fra os på Grauballe Skole. Fortsæt læsningen i hele
ferien. Vi skal nok sende sommerlæsning med hjem, men det løber børnene hurtigt tør for.
Så kom afsted på Silkeborgs biblioteker og lån og læs. 15 minutter hver dag – mindst. Hver
eneste dag. Og nej – at læse er ikke lektier. At læse er noget man skal gøre hele sit liv. Hver
dag. I hvert fald så længe man går i skole.

Renovering af lokaler
Efter sommerferien vil kommende 3. og 4. årgang møde op til lækre nyrenoverede
klasselokaler. Der vil blive lavet lyddæmpning og sat nye lamper op med bedre lys. Derudover
sætter vi nye interaktive tavler op i begge lokaler.
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Personalenyt
Mathilde Vinther er fortsat på barsel. Det vil hun være helt indtil nytåret 2019. Vi er meget
glade for, at Lucy-Ann Bang-Nielsen fortsætter i barselsvikariatet og derfor er den der,
sammen med Kamilla Egholm, starter 1. klasse op her til august.
Klasselærerne næste år bliver som følger:
0.a – Mette Asbjerg
1.a – Lucy-Ann Nielsen (Mathilde Vinther fra 1/1-19) og Kamilla Egholm
2.a – Pia Møller Andersen og Karin Winberg
3.a – Kamilla Egholm og Karin Winberg
4.a – Vibeke Nielsen og Marianne Rasmussen
5.a – Marianne Holmstrup og Marianne Rasmussen
6.a – Birgit Eye og Jeppe Jepsen

I SFO’en skal vi tage afsked med Anne Nørskov, der har været hos os i SFO’en de sidste 3 år.
Anne skal efter sommerferien starte i en pædagogstilling i klubben i Dybkær og på
Dybkærskolen. Så børn og voksne vil kunne møde Anne på Dybkærskolen til næste år. Vi har
været meget glade for Anne her i Grauballe, hvor hun har været en vigtig voksen for mange af
børnene herude. Både i krea-værkstedet, i klubben og i skolekøkkenet, hvor Anne i 3 år har
ledt vores dygtige børn til sejr i ”Den Store Bagedyst”. Så Anne vil blive savnet. Vi ønsker
hende god vind fremover og er glade og taknemmelige for, at hun lagde sine 3 første år som
pædagog her hos os.

Skemaer
Skemaerne kommer ud på intra inden ferien. De vil kunne findes under ”Kalender”-punktet i
Forældreintra. Her skal i vælge at se kalenderen over 5 dage og så klikke frem til den 13. –
19. august. Her vil skemaet kunne findes fra næste uge. Der kan forekomme små ændringer i
skemaet, da vi helt frem til skolestart laver småjusteringer.
Som noget nyt vil børnene i 0. – 3. klasse have ugeskema sidst på dagen. De timer vil henover
året indimellem blive til emnetimer, hvor man i nogle uger arbejder med et specifikt emne i
stedet for ugeskema. Vi glæder os til at vende tilbage til arbejdsformen med emnetimer i flere
uger. Det er også lykkedes at have en ekstra voksen på, så der er 5 voksne til 4 klasser i alle
ugeskema- og emnetimerne i 0. – 3.

Forældretilfredshedsundersøgelse 2018
Her i foråret deltog I i Silkeborg Kommunes første forældretilfredshedsundersøgelse for skoler.
Den er nu blevet offentliggjort. Tak for den fine svarprocent. Det gør at vi virkeligt kan bruge
undersøgelsen i vores videre arbejde.
Undersøgelsen er her i april/maj blevet behandlet i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen
vil arbejde videre med det kritiske punkt omkring trafiksikkerheden på skolevejen. Det
kommer I til at høre mere om i efteråret. I skole og SFO vil der være enkelte punkter vi
arbejder videre med. Udover alt det vi jo altid er i gang med.
Men generelt kan vi sige, at vi er godt tilfredse med undersøgelsen, der bærer præg af et godt
skole/hjem-samarbejde og den gode trivsel vi også ser hos vores børn, når vi laver den årlige
trivselsundersøgelse. Sammenlignet med landstal og kommunetal kan vi godt være stolte af
vores skole her i Grauballe. Det ser i hvert fald ud til, at I forældre er generelt godt tilfredse
med vores skole.
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I kan læse skolens undersøgelse her (den kan også findes på skolens hjemmeside):
https://silkeborgkommune.dk/~/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Skole-SFO-ogklub/Foraeldretilfredshed/Grauballe_Skole-FTU.pdf?la=da
De andre skolers undersøgelser ligger her:
https://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Afdelinger/Skoleafdelingen/Evalueringer#FTU-skoler
Og Silkeborg Kommunes samlede rapport ligger her:
https://silkeborgkommune.dk/Borger/Boern-skole-og-familie/Skoler-SFO-og-klub/Styring-ogansvar-i-skolen/Foraeldretilfredshed

Den nye skolebestyrelse
Vi havde valg til skolebestyrelsen den 8. maj 2018. Vi prikkede til en del af jer forældre. Og
det var dejligt at opleve opbakningen og egentlig også lysten til at deltage i bestyrelsen. Men
alt bestyrelsesarbejde skal jo også hænge sammen med resten af de ting man engagerer sig i,
i sit liv. Men det lykkedes at finde 2 afløsere for de afgående bestyrelsesmedlemmer og der var
også genvalg til Kim Lerche, far til Amalie i 3. klasse.
Aksel Skjellerup, far til Felicia i 3. klasse
René Bjerreskov Leed, far til Anton i 1. klasse
Jeppe Jepsen, medarbejderrepræsentant
Camilla Hagner, mor til Philip i 4. klasse og til Lauge i kommende 0. klasse, fortsætter som
suppleant.
Tillykke med valget alle sammen.
Samtidig vil jeg også benytte lejligheden til sende en stor tak til de afgående medlemmer:
Tanja Guldmann, Frank Bødtker og Karin Winberg (medarbejderrepræsentant) for jeres store
engagement i vores skole. Bedre ambassadører og samarbejdspartnere skal man lede længe
efter. Heldigvis er der gode afløsere på vej ind. Og erfarne folk der bliver, og som er klar til at
føre den gode samarbejdskultur der er i bestyrelsen videre.
Jeg ser frem til samarbejdet i den nye bestyrelse, der konstituerer sig på det første møde der
ligger den 20. august 2018.

God sommer
Til slut skal lyde en tak for et spændende skoleår, hvor vi igen har oplevet en fabelagtig
opbakning fra jer forældre. Hvis I skulle lægge jeres vej forbi skolen på gåturen i uge 28-30,
så vil vi blive meget glade. Selvom der er vagt på, så hjælp os med at passe på skolen i de
uger, hvor vi holder ferie. Hvis I oplever hærværk eller lignende, så har pedellerne et
nødnummer 29481105, hvorefter der så kommer en og ordner det.
God sommer alle sammen
Med venlig hilsen
Kasper Haagen Jensen
Skoleleder
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