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Mødetidspunkter omkring jul mv.
Kære forældre
Hermed lidt information om mødetidspunkter omkring jul.
Sidste skoledag inden juleferien er torsdag den 20. december. Undervisningstiden er den dag kortere,
således at elevernes mødetid er 8.05 – 11.05. I begge afdelinger er SFO klar til at tage imod tilmeldte
børn fra klokken 11.05.
Børn som ikke er tilmeldt SFO, og som har brug for pasning, er også velkomne frem til klokken 14.05.
Den sidste dag inden jul er den ene af de 2 dage om året, hvor vi afkorter undervisningstiden (den anden
dag er sidste dag inden sommerferien).
Det har vi mulighed for, da alle børn på skolen sammenlagt hen over skoleåret modtager mere
undervisning, end de skal efter loven.
Begrundelsen for at vi afkorter dagene er, at vi på den måde kan give lærere og børnehaveklasseledere
lidt ekstra tid til at løse andre opgaver. Og samtidig vurderer vi, at det alligevel er svært at gennemføre
reel undervisning i de tidsrum, da en del af børnene er ” ferieramte.”
Hvis I har brug for børnepasning, så vil vi bede jer om at orientere klasselæreren/kontaktmedarbejderen
senest fredag den 7. december.
Børnene har juleferie til og med onsdag den 2. januar. Skolen åbner for undervisning torsdag den 3.
januar klokken 8.05.
SFO informerer særskilt om SFO-tilbuddet på skolefridage omkring jul og nytår.
Og så til noget helt andet:
Når I logger på Forældreintra sker det i dag med en kode, som I selv har valgt. Vi ændrer fremover
adgangen, så I fra 1. januar anvender Uni-login.
Jeres børn og medarbejderne på skolen bruger i dag allerede Uni-login, når de skal på Intrasystemet eller
digitale undervisningsprogrammer.
Ændringen sker dels af sikkerhedsmæssige årsager, dels fordi Forældreintra udfases til næste sommer.
Her afløses det af systemet Aula, som man får adgang til med Uni-login.
Kontoret har i sidste uge udsendt vejledning om overgang til Uni-login med opstart fra den 1. januar
2019.
Om lidt når vi kommer til december, kan vi blive ramt af de mange aktiviteter som følger med
julemåneden. I skolen er det mærkbart, at børnene deltager i mange aktiviteter, ser julekalendere mv.
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For nogle børn betyder det også, at de deltager i mere, end de kan rumme. Det er vores erfaring at en
del børn i løbet af december bliver trætte og uoplagte, måske reagerer de voldsomt mv.
Vi vil gerne bede jer om at tage ovenstående med i jeres planlægning, så december kan blive en god og
hyggelig måned, både derhjemme og i skolen.
Hvis I har spørgsmål til ovenstående, så er I velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Erling Conradsen
Skoleleder
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