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

13.-12.-18
Kære forældre
Julen nærmer sig, og dermed også juleferien. Før vi når dertil, skal I
have et lille jule-nyhedsbrev.
Stor tak til jer for jeres opbakning i forbindelse med skolefesterne, det
var nogle skønne fester.
Som jeg tidligere har skrevet om, så arbejder alle skolens medarbejdere med kompetenceudvikling i forbindelse med Herning Model Skole. I klyngeuge 6 skal hele skolen arbejde med dette fokus. Her skal alle skolens elever på kryds og tværs af klyngerne arbejde sammen omkring skolens værdier, forventninger til adfærd og fællesskabet.
Onsdag, torsdag og fredag i uge 6 har vi dette projekt på programmet.
Fredag d. 8. februar er alle velkomne til en lille fernisering af projektet, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den dag fra kl. 12.15 - 13.20, hvis I har mulighed for at
komme. Der kommer mere information om klyngeugen midt i januar, når vi har det
hele planlagt.
Sidste skoledag før juleferien bliver planlagt lidt forskelligt i de tre klynger.
I indskolingen går vi i kirke kl. 8.00 og er med til julegudstjeneste fra 8.45-9.15
Når vi kommer tilbage er der hygge i klasserne.
På mellemtrinnet er der fællessamling med julesange, besøg af sognepræst Rene Vejen og hygge i klasserne.
I overbygningen er der blandt andet fællessamling med Quiz, underholdning og efterfølgende hygge i klasserne.
Vi slutter dagen af med fællessamling for alle på skoletorvet kl. 10.40-11.20

Vi glæder os til en festlig og hyggelig juleafslutning, og I er som altid velkomne til at
komme og synge med på skoletorvet.
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Som I måske har læst i avisen, så er specialområdet nu i fokus i forhold til besparelser. Besparelsen i 2019 vil i særlig grad vedrøre specialklasserne og SFO. Vi har
endnu ikke det fulde overblik over, hvor meget dette kommer til at betyde økonomisk, men politisk har man udmeldt, at man forventer en besparelse på 6 % for vores
specialklasser og 10 % for SFO.
Besparelsen i SFO fremkommer fordi man forventer, at der skal passes 10 % færre
børn pga. den nye forældrebetaling fra august 2019.
Vi vil gøre vores bedste for at blive ved med at lave en god skole og SFO, men der
kan selvfølgelig være noget, vi ikke kan få råd til, og det håber vi, at I har forståelse
for.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i 2018.
Tak for jeres deltagelse i jeres børns skoleliv og for jeres gode opbakning til
Vildbjerg Skole.
Hvis I har børn i Himmelblå imellem jul og nytår, bedes I benytte Himmelblås hovedindgang ved ankomst og afhentning.
Første skoledag efter juleferien er torsdag d. 3.-1. 2019 hvor alle følger normalt
skema.
På vegne af alle medarbejdere ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
De bedste hilsner fra

Rikke Grann
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