Skoleinfo
Kære forældre
Så blev det tid til skoleinfo igen. Denne gang handler det om samtykke til Covid-19 test for 9-15-årige,
fagdage, motionsdag, efterårsferien og den kommende arbejdslørdag.
Samtykke til Covid-19 test
Fra 1. oktober er det muligt for alle elever over 9 år, der ikke er vaccinerede, at blive testet på skolen en
gang om ugen. For at det kan lade sig gøre, skal der indsamles samtykker for alle de elever, der er over 9 år
og under 15 år. De gamle samtykker udløber 30. september. Jeg har denne gang lavet det, så samtykket
gives for den resterende del af skoleåret. Så skal vi forhåbentlig ikke til det igen.
Jeg håber så mange som muligt vil deltage i testningen, da det giver os mulighed for at fange et evt.
smitteudbrud i opstarten.
Fagdage
I uge 41 er de første 4 dage fagdage. Fagdagene arrangeres af lærerne omkring klassen, og handler om de
fag, lærerne vurderer, der er mest behov for at træne. Som følge af nedlukningerne sidste skoleår er der en
del ting, der kræver lidt ekstra opmærksomhed. Der kommer besked fra klassens lærere om indholdet af
ugen.
Motionsdag
Fredag før efterårsferien holder vi motionsdag sammen med Midtals Friskole. Det foregår i Nørreskoven
tæt på Midtals Friskole. Vi kører med bus fra skolen kl. 8.15 og er hjemme igen 13.50 som sædvanligt.
Fristedet har ligeledes åbent som sædvanligt.
Efterårsferie
Fra lørdag d. 16. oktober til søndag d. 24. oktober er der efterårsferie. Skolen og Fristedet er lukket i ferien.
Fristedet åbner som sædvanligt kl. 6.30 mandag efter ferien.
Arbejdslørdag
Lørdag d. 6. november er der arbejdslørdag på skolen. Der kommer tilmelding ud i ugen efter
efterårsferien, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi starter kl. 8.30 med morgenmad i skolekøkkenet.
Herefter fordeles opgaverne. Der kommer besked ud om, hvad der skal laves, og i den forbindelse kan det
være en god ide at medbringe eget værktøj til opgaverne.
Lisa i lykkelige omstændigheder
Så kan jeg med glæde meddele, at Lisa venter sig igen. Terminen er sat til starten af februar, og det betyder
at Lisa går fra i forbindelse med jul. Stillingen slås op når vi kommer tilbage fra efterårsferie. Skulle I kende
den helt rigtige til stillingen, er I meget velkomne til at henvise til mig.
Hilsen
Rasmus

