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Skolestart
Kære forældre
Velkommen til skoleåret 2017/18. Jeg håber, at I har haft en rigtig god sommerferie sammen med jeres
børn.
Mandag morgen mødte alle medarbejderne ind til det nye skoleår. Lige nu er vi i gang med at lægge sidste
hånd på planlægningen, så vi er klar til skolestart i næste uge:
Mandag den 14. august klokken 8.05
Der starter i alt 685 elever på skolen, henholdsvis 160 i Hammelevafdelingen og 525 i Sct. Severin
afdelingen. Heraf er de 88 elever skolestartere på 0. årgang.
På mandag møder alle eleverne på 1. – 6. årgang til undervisning klokken 8.05.
Eleverne må gerne møde ind fra klokken 7.55, hvor lærerne er klar til at tage imod eleverne i klasserne.
Hvor lærerne ikke har meldt andet ud, er dagen planlagt efter skemaet.
Eleverne på 1. – 3. årgang har undervisning frem til klokken 14.05, mens eleverne på 4. – 6. årgang
slutter undervisningen klokken 15.05.
Mødetider mv. for de nye skolestartere på 0. årgang er der skrevet særskilt ud om.
Sfo holder åbent, som de plejer og i forhold til det modul, I har betalt for.
I Hammelevafdelingen begynder dagen med fælles morgensang på trappen.
I Sct. Severinafdelingen mødes alle til fælles opstart i skolegården 8.15.
I forældre er selvfølgelig velkomne til at deltage i opstarten.
I begge afdelinger har der hen over sommeren været planlagt med renoveringsarbejder både indendørs og
udendørs. Der vil fortsat være renoveringsarbejder i de første måneder af skoleåret.
I forlængelse af dette informationsbrev udsender vi også orientering om skolestarten i hver afdeling.
I vil gennem skoleåret løbende blive orienteret om skolegangen mv. på Forældreintra og i Netop Nu.
Samtidig en opfordring om at henvende jer til medarbejderne på skolen, hvis I har behov herfor.
Vi glæder os til at tage imod jeres børn på mandag, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med jer i
det nye skoleår.
Mange skolestartshilsener
Erling Conradsen
Skoleinspektør
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