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Skolestart
Kære forældre
Som nævnt i skolestartsbrevet til alle forældre vil vi i dette brev informere særskilt om skolestarten i Sct.
Severinafdelingen.
Informationerne vedrører de bygningsmæssige forhold omkring renoveringen af de ældste bygninger i
sidste skoleår. Byggeriet trak ud i slutfasen, og derfor gik vi på sommerferie uden en egentlig afklaring
af, om eleverne kunne komme ind i de nye lokaler.
Status på byggeriet er, at vi i skrivende stund er næsten færdige: De nye ventilationssystemer er i gang
med at blive indreguleret, montering af nye lofter, lamper og smart boards er også på plads, det nye
inventar er i gang med at blive sat op, ligesom borde og stole også kommer på plads i indeværende uge.
Vi bliver så færdige, at vi har vurderet, at alle børn kan starte op i de lokaler, som vi har tildelt
dem i den nye lokaleplan. Nedenfor vil I kunne se, hvor jeres børn skal møde ind på mandag:


0. Årgang starter deres første skoledag med velkomst i kantinen/salen ved indgang D i
skolegården. Eleverne på 0. årgang har deres lokaler i området ved indskolingens fællesrum –
som de plejer, cykelparkering i cykelkælderen



1. årgang har lokaler i D-fløjens vestlige ende, indgang fra indgang D i skolegårdene eller
indgangsdørene ud mod Slagtergade, cykelparkering i cykelkælderen eller på asfaltområdet ud
mod Slagtergade



2. årgang har lokaler i stueetagen i 1924-bygningen, indgang A i skolegården, cykelparkering i
cykelkælderen eller ved Sfo på Bøndergårdene



3. årgang har lokaler på 1. sal i 1924-bygningen, indgang A i skolegården, cykelparkering i
cykelkælderen



4. årgang har lokaler over gymnastiksalene i 1954-bygningen, indgang B i skolegården,
cykelparkering i cykelkælderen



5. årgang har lokaler over administrationen, cykelparkering ved sportspladsen



6. årgang har lokaler på 2. sal i 1924-bygningen, indgang A i skolegården, cykelparkering i
stativerne ud mod Moltrupvej
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Modtageklasserne har lokaler over gymnastiksalene i 1954-bygningen, indgang B i skolegården

Medarbejderne vil fra klokken 7.55 hjælpe til med at få børnene på plads.
Når børnene har sagt goddag til hinanden og deres lærere i klassen, er der fælles opstart i skolegården
klokken 8.15 med velkomst og sang – her er I forældre selvfølgelig også meget velkomne til at deltage.
Medarbejderne i serviceafdelingen har selv sagt haft ekstraordinært travlt i denne uge. Derfor er de
blevet suppleret med ind hyrede medarbejdere, så vi kan få mest muligt på plads til skolestart.
Vi sætter jo altid en ære i, at skolen tager sig godt ud til opstarten.
Jeg synes, at vi er nået langt, men vi må også konstatere, at vi ikke når helt i mål alle steder, så det må
I bære over med her i starten.
Men det kommer vi selvfølgelig – hen over de kommende uge og måneder vil arbejdsopgaverne i en
skarp prioritering blive færdiggjort med vinduesrenovering, opsætning af rullegardiner, fastmontering af
inventar mv. – og de sidste hjørner og kroge kan også blive ryddet op.
Som sagt er vi nået langt med bygningerne. Jeg glæder mig – vi kan i fælleskab glæde os over de mange
gode resultater på indeklimaområdet, og vi kan i mange år fremover glæde os over de flotte ny
renoverede lokaler.

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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