
 

                      Sundby den 6. februar 

Nyhedsbrev fra bestyrelsen     

Siden sidste nyhedsbrev har bestyrelsen arbejdet med forskellige projekter. Vi arbejder fortsat på 

legepladsen og er i gang med en plan for, hvordan vi får den genetableret efter, vi har bygget 

Frejas hus. Men vi arbejder også på en renovering og nytænkning af hele området, men det er 

bare en bekostelig affære, så det skal tages i små bider, og vi skal have nogen til at se på, hvad fra 

den eksisterende der kan bruges, og hvad der skal pilles ned og udskiftes med nyt.  

Vi arbejder også videre med udfordringen, at der ikke er plads nok i børnehaven. Vi håber at have 

en løsning klar sammen med børnehusets bestyrelse hen over foråret.   

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvordan vores 7. klasses rejse i fremtiden skulle finansieres, og 

hvorhen den skulle gå, da det var et ønske fra lærerne, at vi i bestyrelsen blev enige om en form, 

og at bestyrelsen valgte en destination, som kunne bruges i nogle år, sådan at skolen kunne skabe 

nogle erfaringer og kontakter, som kunne bruges i undervisningen både før og efter en tur.  Der 

var flere andre til diskussion, men vi valgte at 7. klasses tur de næste år frem skal gå til Island, da 

der er meget at se der og rigtig meget godt undervisning både til før og efter turen. Det betyder, at 

alle skal spare op fra børnehaveklassen af. Da det ikke har været muligt for dem, der går i 6. klasse 

nu, har vi bestemt at lave en jernindsamling mm i næste skoleår, sådan at skolen også bidrager til 

forældrebetalingen.  

Husk generalforsamling tirsdag den 28. April klokken 19.00. Vi vil gerne opfordre jer til at komme 

denne aften, så vi kan fortælle om vores arbejde i bestyrelsen det sidste år.   

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

