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Aktivitetskalender for september 2019 

 

  Tirsdag den 3. september   Besøg på Kalundborg Bibliotek, 7. klasse 
  Den 4. og 5. september    Sundhedsplejerske, 8. klasse 
  Torsdag den 5. september   Forældremøde, 0. - 3. klasse 
  Den 10. og 12. september   Fototgrafering af friskoleelever 
  Onsdag den 11. septemeber   4 ever, Kulturpakkearr. Musisk skole, 7., 8. og 9. klasse 
  Onsdag den 11. september   Forældremøde, 4. - 6. klasse 
  Torsdag den 12. september   Forældremøde, 7. - 9. klasse 
  Mandag den 16. september   UU-vejleder informerer i 8. og 9. klasse 
  Tirsdag den 17. september    SKILLS, 8. klasse 
  Onsdag den 18. september   Fodboldstævne for valghold i 8. - 9. kl. 
  Fredag den 20. september   Atletikstævne i Holbæk Sportsby, 7. klasse 
  Fredag den 20. september   Sang-Tju-Bang på musikskolen, 3. og 4. klasse 
  Torsdag den 26. september   Ekskursion til Nationalmuseet, 8. klasse 
  Mandag den 30. september   SSP forebyggelsesdag, 6. klasse 
  Torsdag den 3. oktober    Bestyrelsesmøde 
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Fra mit kontor 

Skoleåret 2019-2020 
Det nye skoleår er  i gang og det er startet rigtig godt. Vi har i år den glæde, at vi i alle afdelinger har sær-
deles tilfredsstilende elev/børnetal. Børnehaven er fyldt op, dvs. med 30 børn. I efterskolen startede 83 
elever - dog har vi måttet tage afsked med 3 elever, således at vi pt. er 80, hvilket stadig er tilfredsstillen-
de. I friskolen er der 199 elever og selvom der er enkelte ledige pladser, bl.a. i 2. og i 8. klasse, kan vi hel-
ler ikke her være utilfredse. 
På personalesiden har vi sagt velkommen til Oscar Linneberg og Josephine Ejlersen. Oscar er lærer og 
ansat i et årsvikariat, hvor han bl.a. skal vikariere for Kenneth Vester i perioden 1.9. - jul, hvor Kenneth er 
fuld tid på seminariet. Josephine er ansat som pædagogmedhjælper i SFO’en og i børnehaven. Vi har 
også lavet aftale med et par nye vikarer, som allerede har været i aktion. Det drejer sig om Sten Christen-
sen og Sofia Hammargren Jensen. Jeg håber I tager godt imod dem alle. 

Nye elever 
Jaqueline er i dag startet i 4. klasse. Hun kommer fra Ubby Friskole og har i forvejen en søster i 9. klasse. 
Velkommen til Jaqueline og hendes familie. 

iPad 1:1 løsning 
Efter det første år med iPads har vi nu høstet de første værdifulde erfaringer. Rent teknisk fungerer det 
stadig fint, og det er meget få problemer vi oplever af teknisk karakter. Desværre har der været en del 
skader, hvor skærmen er slået i stykker - også flere end forventeligt. Heldigvis dækker forsikringen og 
man får en ny iPad, men det er irriterende at skulle undvære den i de1-2 uger det tager, inden den nye 
kommer - og det giver noget ekstra-arbejde i forbindelse med forsendelse og registrering. Jeg kan derfor 
kun opfordre til, at alle udviser sund fornuft i forbindelse med håndteringen af iPadsene, således at vi 
undgår flest mulige skader. 

Aktiviteter 
Sensommerfesten var velbesøgt, vejret var perfekt og børn og voksne hyggede sig sammen. Det er en 
fornøjelse at se, hvordan store og små, mødre og fædre og personale sammen kan spille en omgang 
rundbold og hygge sig med det.  
Aktivitetsdagen sammen med efterskolen var som sædvanlig en god dag og nu venter der en periode 
med fotografering, forældremøder, kulturpakkearrangementer, ekskursioner og en masse andre spæn-
dende aktiviteter.  

Med venlig hilsen  

Jens 



 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen havde første møde efter sommerferien den 21. august 2019, hvor følgende punkter fra dags-
orden var mest interessante. 

Bestyrelsen besigtigede seneste renoveringer i efterskolen, herunder annekset, der igen er indrettet til 
elevværelser. Huset blev sidste år brugt af efterskolens elever på esportlinjen, men er på grund af et 
større elevoptag i indeværende skoleår igen inddraget til elevværelser. En istandsættelse var påkrævet, 
og det er blevet rigtig fint. Efterskolens baderum på både pige- og drengegang var nedslidte i en sådan 
grad, at elever var begyndt at fravælge vores efterskole. En istandsættelse blev igangsat i sommerferien, 
og begge baderum fremstår nu lyse og moderne og med nye skillevægge. Dejligt at se.  

Økonomiudvalget orienterede bestyrelsen om seneste opfølgning på økonomien. Der er fortsat skærpet 
fokus på en stram økonomi som følge af seneste års lave elevtal i efterskolen, der får konsekvenser i bå-
de indeværende og kommende regnskabsår. Budgettet følges tæt, og der er aktuelt ikke anledning til 
ændret indsats. 

Jens Boldt orienterede om ændringer i personalesammensætningen, hvor der er flere nye ansigter i flere 
af skolens afdelinger. Alle skolens afdelinger kan melde næsten alt optaget. Der er fuldt hus i efterskolen, 
der er kommet godt fra start. Der er med undtagelse af en enkelt klasse i friskolen fuldt hus med 199 ele-
ver. Der er fuldt hus i børnehaven med 30 indskrevne børn og lige så mange på venteliste. Det er dejlige 
tal og lover godt for det kommende år.  

Jens Boldt orienterede om vandskader i skolens kælder under køkkenet i forbindelse med skybrud. Det 
seneste skybrud medførte skader, som endnu ikke var udbedret fra sidste skybrud. Der skal fremadrettet 
overvejes, hvordan vi kan undgå at vandet ledes i kælderen i så store regnskyl. Jens Boldt arbejder sam-
men med Tom pedel videre med udfordringen. Skaderne kører fortsat som en forsikringssag.  

Jonas Gindesgaard orienterede om påtænkte ændringer i efterskolens linjesammensætning, så vi frem-
adrettet kan målrette skolens udbud til flere piger. Der er i det nuværende elevhold flere drenge end pi-
ger. Det er spændende overvejelser, som endnu ikke er endeligt fastlagte. 

Jens Boldt orienterede om kommende TFE uger i friskolen, der skal arbejde med bæredygtighed og ver-
densmål, som han vil orientere nærmere om til skolens elever og forældre. Børnehaven vil forsøge at 
arbejde med identiske temaer i samme uger som skolen.  

Bestyrelsen drøftede de sidste detaljer til friskolens sensommerfest, hvor vi håber, at se mange af sko-
lens familier til en hyggelig aften. 

Bestyrelsens næste møde er den 3. oktober 2019.  

På bestyrelsens vegne 

Vivi Thyme Thorndal 

Fra kontoret. 

 
HUSK: At opdatere automatiske betalinger af skolepenge i jeres netbank til det nye skoleårs takster. 
HUSK OGSÅ: At aflevere cpr.nr. til kontoret. Dette kræves for fortsat adgang til forældreintra. 
 
Mvh. 
Merete og Heidi 


