
 

 

 

 

Skoleinfo 

Så er det tid til skoleinfo igen. Denne gang om Teaterprojekt, generalforsamling, arbejdslørdag, påskeferie, 
Julie afslutter barselsvikariat og velkommen tilbage til Winnie, velkommen til Poul, Arnout går på pension, 
stillingsopslag og møde for forældre i Yduns Æbler. 

Teaterprojekt 
Fra mandag d. 18. marts til fredag d. 29. marts er der teaterprojekt. Denne gang er det det lille projekt, hvor 
vi har fokus på processen. Det er eleverne fra Asgaard, Midgaard og 7. klasse, der deltager i projektet. 
Selvom det er det ”lille” projekt, er det nok en god ide at sætte kryds i kalenderen torsdag d. 28. marts, da 
der sikkert kommer en invitation ud til teater denne eftermiddag/aften. 

Generalforsamling 
Torsdag d. 4. april er der generalforsamling. Det afholdes fra kl 17.00 som vi plejer med børneaktiviteter og 
spisning, så alle har mulighed for at deltage. Forslag til dagsorden skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen 
i hænde senest 1. marts, så det er tæt på, hvis der er punkter. 

Arbejdslørdag 
Lørdag d. 6. april er der arbejdslørdag. Vi mødes som sædvanligt til morgenmad kl. 8.30 og fordeler så 
opgaver. Vi slutter med fælles spisning. 

Påskeferie 
Lørdag d. 13. april starter påskeferien. I ferien er både skolen og Fristedet lukket. Første skoledag efter 
ferien er tirsdag d. 23. april. Her begynder i øvrigt naturfagsdagene, men dem hører I sikkert mere om fra 
de enkelte klassers lærere. 

Julie afslutter barselsvikariat og velkommen tilbage til Winnie 
Op til vinterferien holdt Julie sidste arbejdsdag. Julie var barselsvikar for Winnie, der skulle være startet op i 
mandags. Desværre har hun været syg, men hun dukker nok snart op igen. Held og lykke med det videre 
arbejdsliv til Julie, og velkommen tilbage til Winnie. 

Velkommen til Poul 
Som jeg skrev i sidste skoleinfo, har vi i stedet for May ansat Poul. Poul har første arbejdsdag på fredag, og 
det glæder vi os alle til. Poul kan en masse med musik og matematik, og har stor erfaring med indskoling og 
mellemtrin. Endnu engang velkommen til. 

Arnout går på pension. 
Arnout har valgt at gå på pension fra 1. oktober 2019. Arnout har længe haft muligheden for at gå på 
pension, men han har været glad for både børn, skole og arbejde, så han har holdt fast længere end han 
behøvede. Nu er tiden dog moden til at han gerne vil stoppe. Det er vi selvfølgelig kede af, men på den 
anden side har vi vidst, at det ville komme. I praksis vil skiftet komme til august, så Arnout kan bakke op 
omkring den nye lærer, der skal overtage klassen. Jeg tror dog at vi kommer til at se Arnout på skolen hele 
vejen gennem det næste skoleår. Han kan helt sikkert ikke undvære både børnekoret og strygeorkestret. I 
hører selvfølgelig meget mere, når vi kommer tættere på. 

 



 

 

Stillingopslag 
I dag har vi slået den nye stilling op. Faktisk er der slået 2 stillinger op, men den anden stilling er en 
forøgelse i lærerstaben – ikke pga. udskiftning. Stillingen kan findes på skolens hjemmeside og på 
skolejobs.dk, og skulle I kende de helt rigtige til vores skole, må I meget gerne hjælpe dem på vej. 

Møde for forældre i Yduns Æbler 
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00 vil vi gerne holde et kort informationsmøde for forældre i Yduns Æbler. Når 
den kommende 0. klasse starter 1. maj betyder det som tidligere skrevet ud også forandringer for den 
nuværende 0. klasse. Det skal alle være trygge ved, og jeg håber vi med dette møde finder en god fælles 
vej. Vi har selvfølgelig en plan for hvordan vi tror det bliver et godt skifte, men vil rigtig gerne have alle 
forældre med, så vi har mulighed for at lytte til de bekymringer, der måtte være, og tage højde for dem. 
Det er jo første gang at vi har et skifte i maj. 

Hilsen 

Rasmus 

 


