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

17. august 2017
Kære forældre
Hermed et sommer-nyhedsbrev.
Mandag d. 14. kunne vi igen tage imod jeres
dejlige børn, og skoleåret 17/18 blev skudt i
gang på fornem vis, med en festlig og hyggelig
samling på skoletorvet.
Som nogle af jer måske har bemærket, så havde vi besøg af TV Midt Vest,
der dækkede første skoledag på Vildbjerg Skole, og havde særligt fokus på
vores nye 7. klasser.
Vi sagde særligt velkommen til 37 nye elever i 0. klasse og til 43 elever fra
vores fødeskoler havde første skoledag i 7. klasse på Vildbjerg Skole.
Vi bød også velkommen til tre nyansatte; Kamilla Sørensen der er ansat
som pædagog i SFO, samt Mogens Kirkegaard og Sandra Smedegaard, der
begge er nyansatte lærere.
Katrine Kelså fortsætter i skoleåret 17/18 som barselsvikar for Ditte Christensen og Simon Lundgaard er vikar for Jette Broholm, der har valgt at
søge nye udfordringer.
Alle er kommet godt i gang, og i aften afholder vi årets første forældremøde. De næste uger, er der forældremøder på alle årgange, og det bliver
godt at få mulighed for at hilse på jer alle, og for at I kan møde hinanden i
klasserne.
Skolebestyrelsen havde skoleårets første bestyrelsesmøde onsdag d. 16.,
og her havde vi et punkt på, som vi løbende har drøftet siden januar 2017 –
nemlig hvorvidt Vildbjerg Skole skal have en Facebook profil.
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Det blev besluttet, at det skal vi have. Den nye Facebook-profil kommer
ikke til at erstatte Intra, og det bliver heller ikke her, vi kommer til at kommunikere frem og tilbage mellem skole og hjem.
Facebook-profilen er en profil, hvor vi kan vise jer vores skolehverdag, og
lægge billeder ind af alt det, der sker på skolen.
En del af de øvrige skoler i Herning Kommune har allerede Facebook-profiler, og kommunens kommunikationsafdeling vil være behjælpelig med,
at vi får oprettet siden, på den helt rigtige måde.
I kommer til at høre mere om siden, når vi ved noget mere om, hvornår og
hvordan, det konkret kommer til at foregå. Vi glæder os meget til, at vi kan
vise jer mere fra vores skolehverdag, og fortæller små gode historier fra
Vildbjerg Skole.
Der vil stadig være billeder og nyheder på Intra, så hvis man ikke er på Facebook, eller ikke ønsker at følge Facebooksiden, så kan man stadig –
i samme omgang som nu, følge med i skolens liv.
Som I kan se, så bygges der fortsat omkring indskolingen, og der bliver ligeledes arbejdet på legepladsen, crosserbanen er blevet flyttet og der bliver
foretaget flere ændringer på legepladsen, så der også bliver plads til Himmelblås legeplads. Den nye institution skal tages i brug omkring årsskiftet,
og vi glæder os meget til vores nye ”naboer” og det øgede samarbejde med
Himmelblå.
Endnu engang velkommen til et nyt og spændende skoleår. Vi glæder os til
samarbejdet.
De bedste hilsner fra

Rikke Grann
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