VILDBJERG SKOLE
- en skole i bevægelse
Bjørnkærvej 2 – 7480 Vildbjerg

23.-3.-2018
Kære Forældre
Hermed en lille påskehilsen til jer.
Tak for en helt fantastisk Musikcafe´ det var så dejligt at se og høre jeres dygtige
børn på scenen. Det er en fornøjelse hvert år at følge deres udvikling, og vi glæder os
altid til at vise jer alt det, de har arbejdet med i musiktimerne og til frivillig musik.
I mandags var der valgmøde, og vi fik lavet en kandidatliste med nye kandidater til
Skolebestyrelsen.
Vi glæder os til at præsentere den nye bestyrelse for jer, når vi er helt i hus med fredsvalg og konstituering af bestyrelsen.
Info vedr. konflikt:
I tilfælde af en konflikt, så udbyder vi kun undervisning til de klasser, og i de lektioner som fremgår af dette brev – på side 3.
Busserne kører som normalt, og det vil sige, at hvis vi udbyder undervisning i fx 1.
og 2. lektion, så skal eleverne selv kunne komme hjem fra skole, hvis de kommer og
deltager i 1. og 2. lektion.
Vi har ikke mulighed for at opretholde tilsynet med eleverne, og de skemaer vi sender
ud her, er hele omfanget af den undervisning, vi kan udbyde, og som I kan se, bliver
det kun elever i overbygningen, vi kan udbyde undervisning til, da det kun er den´
tjenestemandsansatte lærer, der normalvis har eleverne, der må undervise dem i tilfælde af konflikt.
I opfordres derfor til at afsøge muligheden for at få jeres børn passet eller på anden
måde tage forholdsregler, hvis det skulle komme til en konflikt.
Vi har heller ikke mulighed for at holde åbent i SFO, da SFOéns pædagoger ligeledes
vil være konfliktramte i tilfælde af Strejke/Lockout.
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Vi opfordrer alle til at følge med i dagspressen og her på intra, hvor vi vil orientere,
hvis der er nyt.
Bemærk: Skolen åbner og kører som normalt d. 3. april – og efter denne dato kan
der så blive tale om, at strejken kan blive en realitet, eller at konflikten udsættes.

I forbindelse med en evt. konflikt på skoleområdet vil det ikke være muligt at logge
på ForældreIntra med UNI-login. I skal i stedet for bruge det traditionelle login eller
NemID.
UNI-login vil i givet fald lukke ned i løbet af tirsdag 03.04.18
Det traditionelle login består typisk af de tre første bogstaver i for- og efternavn som
brugernavn (henjen for Henrik Jensen) og en selvvalgt adgangskode.
Skulle I ikke kunne huske jeres adgangskode, kan I skrive til Henrik Jensen her på
ForældreIntra for at få den nulstillet. Adgangskoden vil herefter være cpr-nummer
(skal ændres første gang). NemID bør virke i alle tilfælde.

Alle hjem ønskes en rigtig dejlig
Påske.

De bedste hilsner fra

Rikke Grann
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Undervisning i tilfælde af konflikt:
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