Kære forældre
Så er vi kommet godt i gang efter sommerferien
Efteråret er dukket op, og selv om vi stadig har enkelte dage med solskin, som eleverne nyder udendørs, så
nærmer efterårsferien sig i uge 42. Inden da har vi emneuge i uge 41, hvor vi har fokus på lokalområdet og dets
muligheder. Samarbejdet foregår i venskabsklasserne på skolen. Vi slutter emneugen med skolernes motionsdag
fredag d. 11/10, hvor dagen slutter kl. 14.00.
Forældremøder og samarbejde mellem skole og hjem
Vi havde gode forældremøder i august, hvor Tidlig Forebyggelse holdt oplæg for alle afdelinger. Her var emnet:
”Hvordan kan du, som forælder, understøtte dit barns skolegang og udvikling”. Heldigvis var SSP på banen på
mellemtrinet, hvor Tidlig Forebyggelse ikke dukkede op.
Det var gode oplæg fra både SSP og Tidlig Forebyggelse, men vi ærgrer os over, at der ikke var flere fremmødte
forældre. Vi har så meget brug for jeres fremmøde til forældremøder og SH-samtalerne, da vi kun kan lave god
skole i samarbejde med jer.
Kontaktforældremøde
Vi havde ligeledes et godt møde med kontaktforældrene, hvor der dukkede ca. 30 op. Vi havde gode emner, som
handlede om netop SH-samarbejde og kontaktforældrenes rolle. Og vi talte om en strukturændring i faserne på
skolen. Mere om dette i særskilt mail.
Skærpede regler for fravær
Regeringen har skærpet kravene ift. skolegangen, så familier, der har børn med over 10% ulovligt fravær, kan
miste børnechecken ved den næste kvartalsbetaling. Se nedenstående:
Reglerne om registrering af fravær bliver ikke ændret. Så det afhænger af, om skolelederen har godkendt
fraværet. I dag gælder det, at sygdom eller lignende, samt fravær, der er godkendt af skolelederen, er lovligt
fravær. Alt øvrigt fravær, der ikke falder i de kategorier, er ulovligt fravær. Når skolelederen skal vurdere, om
han eller hun vil godkende en elevs anmodning om fravær (til for eksempel at holde ferie udenfor skoleferierne),
skal der foretages en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det
afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. Hvis skolelederen ikke kan godkende fraværet, så
kan en ferie i skoletiden være ulovligt fravær.
Elever på skolen efter skoletid
Vi oplever hver dag elever, der opholder sig på skolen efter skoletids ophør. Det ville vi gerne sige ja til. Vi
oplever dog alt for mange problemer, som vi må tage os af, også selvom vi ikke har tilsynspligt over for disse
børn. Det foregår både i udskolingen, i mellemtrin, indskoling og i SFO.
Vi vil gerne bede jer snakke med jeres børn og lave aftaler med dem om, at de ikke opholder sig inde på skolen
efter skoletid medmindre de er tilmeldt SFO.
Emneuge 20
Fejring af Genforeningen står for døren, og det vil være emnet for alle skoler i Aabenraa Kommune i foråret. Vi
fejrer det i samarbejde med Jørgensby Skole fra Flensborg, som vil dukke op hver eneste dag i ugen, og de
deltager sammen med deres forældre ved skolefesten torsdag d. 14/5. Kollund Skole vil ligeledes være en del af
samarbejdet på 3. og 4. årgang.
Torsdag bliver den helt store dag med skolefest for alle elever og forældre fra Lyreskovskolen og Jørgensby Skole

kl. 14 – 17. Så der er pligtig skolegang for alle elever indtil kl. 17.
Vi informerer meget mere om ugens indhold og arrangementer, når vi kommer tættere på uge 20.
Atletikbanen
Så er det lykkes at få gummibelægning på atletikbanen og græs på boldbanen. Den er allerede taget i brug, og det
er en glæde at se, hvordan eleverne bruger området med energi og hensynstagen.
Kantinen
Det er planen, at vi skal have kantinen til at fungerer på samme måde, som tidligere, med varm mad og et større
udvalg af sund mad lavet fra bunden. Det hele afhænger dog af skolens økonomi for næste kalenderår og evt.
mulige aftagere fra andre skoler. Indtil vi har det oppe at køre, har Dorte, som er kendt i køkkenet, fået Gitte som
ny kollega. Stort velkommen til Gitte, som nyder at være i kontakt med eleverne, og som allerede har fundet et
godt samarbejde med Dorte.
AULA
Som de fleste af jer sikkert er bekendt med, så dukker der et nyt kommunikationssystem mellem skole og hjem op
efter efterårsferien, AULA. Det vil erstatte skoleintra, som I alle kender. Aula er stadig i sin udviklingsfase, men
vi har lavet en stram og klar plan for indarbejdelse af det nye system. En plan som i høj grad tager hensyn til jer
som forældre, hvor I får mulighed for at blive undervist i brugen af AULA her på skolen. Planen dukker op
snarest i en særskilt mail.

Med håbet om at vi får en god emneuge, og at rigtig mange forældre kigger forbi og deltager i løbet af ugen.
Venlig hilsen skolens medarbejdere og ledelse

