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

25.-6.-18

Kære forældre
Så gik endnu et skoleår på Vildbjerg Skole og med kun få skoledage tilbage, så får
I her en lille sommerhilsen.
Skoleåret 17/18 blev særligt kendetegnende ved, at vi fik nye naboer i Børnehuset
Himmelblå.
Vi bød de nye naboer velkommen lige efter nytår, og ved en flot indvielse fik vi sat gang i det
øgede samarbejde.
Vi er glade for, at vi nu er tættere på hinanden og i højere grad kan samarbejde om jeres børn.
Vi kunne mærke, at førskolebørnene, der startede på skolen d. 1.-6., allerede i højere grad var
trygge ved skolen, så det er en rigtig stor styrke.
Vi har ligeledes arbejdet med ”job-swob”, så medarbejdere i skole og børnehave får god indsigt i
hinandens og dermed børnenes hverdag.
Skolebestyrelsen
Der var valg til Skolebestyrelsen i dette skoleår, og vi fik valgt en ny bestyrelse som på årets sidste
møde d. 15.-6. konstituerede sig.
Jens Christian Nørtoft fortsætter som formand, og Jacob Christensen er ligeledes fortsat næstformand. Ved mødet sagde vi også tak for indsatsen og samarbejdet til de afgående medlemmer i Bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet med den nye skolebestyrelse.
Det var forud for det kommende skoleår igen muligt for Skolebestyrelsen at ansøge kommunalbestyrelsen om en kortere skoledag. Dette gjorde bestyrelsen, og det betyder, at ordningen fortsætter i
det kommende skoleår. Den eneste ændring er, at også 9.e er omfattet af den kortere skoledag i det
kommende skoleår.
Skolebestyrelsen har sammen med medarbejderne evalueret vores Åben Hus dage, og har i den forbindelse besluttet, at vi holder Åbent Hus på motionsdagen d. 12. oktober og på juleklippedag d. 28.
november. I er meget velkomne disse dage.
En stor tak til jer for den flotte opbakning til vores arrangementer på skolen. Både i forbindelse med
skolefester, musikcafe´, forældrearrangementer i klasserne og vores store fælles oplægsaften i
marts.
Det har været nogle meget festlige og gode arrangementer, og det betyder rigtig meget for jeres
børn og for fællesskabet på skolen, at I deltager.
Lige et par datoer til kalenderen – sæt X
I det kommende skoleår bliver der skolefester for indskoling og mellemtrin henholdsvis d. 14. og 15
november, og der er fest i overbygningen for eleverne d. 8. november.
I foråret 2019 er der fælles foredragsaften d. 7. marts. Hvem der kommer og holder oplæg, ved vi
ikke endnu, men vi håber, at vi som de foregående år kan præsentere en rigtig spændende oplægsholder. Der er musikcafe´ d. 4. april.
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Som I måske har læst i pressen, så er Børn og Unge i Herning Kommune ramt af en ret stor besparelse. Vi har på skolerne fået en besparelse på 1,4 % af budgettet i 2018 og igen i 2019 - oven i den
almindelige besparelse, som vi kendte i forvejen.
Det betyder blandt andet, at vi desværre ikke længere kan beholde vores Basecamp-tilbud, som vi
har haft i overbygningen. Det betyder desværre også, at vi med udgangen af august må sige farvel
til Majbritt Henriksen, der har været ansat i en flexstilling på kontoret/biblioteket.
Personalenyt
Når vi går på sommerferie, er der nogle medarbejdere, som vi skal sige farvel til.
Ida Christensen og Kurt Nyrup går begge på pension. Ida stopper med udgangen af skoleåret 17/18,
og Kurt stopper med udgangen af august måned.
Vi skal også sige farvel til et par årsvikarer, som stopper på skolen fredag d. 29. juni, nemlig Heinz
Hansen og Simon Lundgaard.
Derudover har Berit Pedersen og Elsebeth Hansen fået nyt job i henholdsvis Lemvig og i Struer.
Jane Grønbæk, der har været ansat som AKT medarbejder både her på skolen og centralt i forvaltningen, skal efter sommerferien varetage hele sin ansættelse på forvaltningen, og er således ikke
længere fast tilknyttet Vildbjerg Skole.
Vi markerer ovenstående på skolen, men også her skal der lyde en stor tak for samarbejdet til jer
alle.
Sandra Smedegaard skal på barsel, og er således væk hele det kommende skoleår. Omvendt byder
vi velkommen tilbage til Merete, der 1. januar 2019 vender tilbage fra barsel.
Det betyder, at vi også siger velkommen til nye kollegaer. Vi har forud for det kommende skoleår
ansat nye lærere. Vi byder velkommen til Nicholai Christoffersen, Florentina Zulfiji og Mathias Jacobsen. Michael Nielsen, der har timer i 5.e fortsætter foreløbig sit vikariat frem til 31.-8.
Vi slår derudover et par stillinger op til besættelse efter sommerferien.
Herning Kommunes børn og unge arbejder evidensbaseret i forhold til inklusion, og de fleste dagtilbud og mange skoler er allerede Herning Model dagtilbud/skole. Vildbjerg Skole følger trop i det
kommende skoleår og starter kompetenceudvikling af alle lærere, pædagoger og ledelse, så vi er opdaterede i forhold til viden og pædagogik omkring inklusion.
Jeg vil her gerne benytte lejligheden her til at sige jer alle tak for et fantastisk godt samarbejde.
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. 29. juni kl. 10.40 – 11.20
Vi mødes til første skoledag i det nye skoleår d. 13. august
De bedste sommer hilsner
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