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

Kære forældre
Så er der en kun en uge tilbage af skoleåret 16/17 –
og hvor blev tiden dog af…
Jeg er sikker på, at jeres børn glæder sig til at få en
dejlig sommerferie, og med kun en uges skolegang
tilbage, så er sommerferien da også meget snart i
sigte..
Skoleåret 16/17 bød på mange spændende oplevelser. Byggeriet af den nye børnehave gik i gang,
og Vildbjerg Skole fejrede 10 års jubilæum.
Her i foråret 17 besluttede Skolebestyrelsen sig for at ansøge kommunalbestyrelsen om at deltage i
forsøget med kortere skoledag.
Ansøgningen blev godkendt for det kommende skoleår. Det betyder, at 5.-9. årgang har en´ lektion
mindre om ugen i det kommende skoleår. Det er politisk besluttet, at forsøget ikke må betyde øget
pasning af børn i SFO, og det må ikke berøre buskørslen, så derfor er kun 5.-9. årgang involveret i
forsøget.
Forsøget er godkendt med udgangspunkt i en to-lærer ordning. Dvs. at en´ lektion om ugen er der to
lærere på 5.-9. årgang, i denne lektion kan der så afholdes elevsamtaler og elevernes faglige progression kan følges i forhold til de mål, der er sat for den enkelte elev.
Vi evaluerer i løbet af skoleåret, ligesom vi også skal indsende evaluering til vores skoleforvaltning.
Er der spørgsmål til forsøget, så er I velkomne til at tage kontakt til os.
I det kommende skoleår vil I opleve, at elevplanen bliver udgivet i det system, der hedder Meebook.
Vi har i dette skoleår arbejdet med at lave vores årsplaner og planlægning i Meebook, og næste skoleår bliver det så elevplanerne, der bliver udarbejdet i Meebook.
Vi har kursus for alle lærere i august vedr. elevplanerne, og så snart vi ved noget mere om, hvornår
elevplanerne bliver udgivet, så I kan følge jeres barns læringsmål og udvikling, så melder vi noget
mere ud.
I oktober måned plejer vi at have en oplægsholder, I kan komme og høre sammen med alle medarbejderne, og i dette skoleår havde vi den store fornøjelse, at Freddy Meyer gæstede os, og det var en
super sjov og underholdende aften. Det er i øvrigt også denne aften Skolebestyrelsen giver deres
årsberetning.
I det kommende skoleår har vi i samarbejde med Børnehuset Himmelblå, Kildebakkeskolen og Menighedsrådet været så heldige at få en aftale med Per Schultz Jørgensen, der vil fortælle, hvordan
vi får Robuste Børn.
Arrangementet bliver flyttet fra oktober 2017 til marts 2018 – nærmere bestemt d. 8. marts 2018 –
så sæt allerede nu et stort X i kalenderen den dag – det bliver en super aften.
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Vi kom godt i gang med vores idræts og bevægelsesprofil i dette skoleår, og næste skoleår har vi
brugt de erfaringer vi har gjort os, og arbejdet videre på at forbedre profilen.
Vi har til det kommende skoleår planlagt det sådan, at der er mulighed for at være i salen eller i hallen i alle ATK-timerne, det har været lidt en udfordring i år, at en del af timerne skulle afholdes
udenfor. Nu bliver der mulighed for at være inde, og vi har planlagt det sådan, at de forskellige
klasser kan få glæde af de ”baner”, der bliver opstillet, da ATK timerne for indskolingen ligger i
forlængelse af hinanden.
Jeg håber, I alle har haft lejlighed til at se det sidste nummer af Skolebørn, der ligger elektronisk her
på Intra. Skolen er med i en fotoreportage omkring vores bevægelse, både i forhold til Idræts og bevægelsesprofilen og i forhold til bevægelse i den fagfaglige undervisning.
Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at sige jer tak for et fantastisk godt samarbejde.
Tak for jeres opbakning, når vi afholder arrangementer på skolen, det er super dejligt, at I tager del i
jeres børns skoleliv på den måde, og tak for jeres daglige engagement, når vi mødes eller har dialog
om jeres børn. Jeg kan da også lige nævne her, at vi i det kommende skoleår har Åbent Hus d. 24.
oktober 2017 og d. 18. april 2018
På vegne af alle medarbejdere på Vildbjerg Skole ønskes I alle en dejlig sommer. Vi glæder os til et
nyt spændende skoleår.
Hvis I har mulighed for det, så er I velkomne til at komme og sige god sommer på skoletorvet
fredag d. 23. juni kl. 10.40 – 11.20

De bedste sommer hilsner
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