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Siden sidste generalforsamling har vi ansatte Claus som ny
skoleleder . Claus blev præsenteret på en fælles forældremøde i
maj måned hvor Claus fortalte om hans tanker og ideer for
skolen, derefter blev alle fremmødte delt ind i små grupper hvor
der blev snakket om bla vores værdigrundlag .Vi har haft lidt
udskiftning i personale gruppe, Jytte og Gorm er stoppet og
Troels og Christina er kommet til.

Til børnehaven ansatte vi Simone ,da vi var så heldige at der kom
flere børn end vi havde forventet.
Lige nu har vi John som er ansat i 3 måneder ,john hjælper i
børnehaven, i køkkenet ,køre skolebus om eftermiddagen og div
pedel opgaver.

Vi har i bestyrelsen haft meget fokus på vores økonomi ,det har
giver et positiv resultat, men det høre i mere om lidt senere.
I bestyrelsen har vi arbejdet med at finde en ny revisor som der
blev stillet forslag om ved sidste års general forsamling ,vi har
holdt møde med Deloitte som har givet et tilbud på ca 56.000kr vi
har til samenlining brugt ca 96000kr på BDO. Vi har bestemt i
bestyrelsen at vi takker ja til tilbudet fra Deloitte.

I Bestyrelsen har vi snakket meget om hvordan vi kan få alle
forældre på banen ,og derfor besluttede vi at lave 8
arbejdsudvalg , hvor alle forældre fik mulighed for at melde sig på
det udvalg som passede dem bedst, Grunden til
arbejdsudvalgene var for at fordele de forskellige arbejdsopgaver
på alle forældre , så alle føler et medansvar og et ejerskab af
skolen og børnehaven. Der er allerede blevet lavet en del
opgaver i de forskellige udvalg, bla legepladsen som er en stor
opgave ,en stor tak til alle forældre i de forskellige udvalg for
jeres store arbejdsindsats , ved fælles hjælp kan vi komme langt.
I juni måned blev der holdt amerikanerfest med 123 tilmeldte

Hvor man kunne købe pølser og burger ,se på amerikanerbiler og
danse linedans med Lucky boots ,en sjov og hyggelig aften for
alle.
D2/2 var der åben hus i børnehaven og skolen ,det var en rigtig
hyggelig dag for alle fremmødte ,der var nogle nye forældre dog
mest til børnehaven . Der er blevet besluttet at der skal være et
åben hus arrangement hvert år,det er en god måde at vise
børnehaven og skolen frem på . Åben hus arrangementet har pr
udvalget stået for så har man gode ideer er i velkommen til at
kontakte pr udvalget.

D.6/4 var der arbejdsdag i børnehaven og skolen ,ca 65 børn og
voksne startede dagen med fælles morgenmad og bagefter blev
opgaverne fordelt, der blev bla arbejde med at lave en
cykelbanen på legepladsen i børnehaven, malet i et par
klasseværelser, ryddet op div steder ,pudset vinduer ,rykket hæk
op osv . en rigtig god dag med højt humør og glade mennesker,
tak til alle for jeres store arbejdsindsats.
I den forbindelse vil vi gerne fra bestyrelsens side minde om at
der er mødepligt til vores arbejdslørdage ,kan man ikke komme
melder man afbud og så vil man blive tildelt en opgave i det
udvalg man høre til.

Vi har desværre oplevet at det sommetider sker at de forældre
som har rengøringen i weekenderne ikke møder op, det er vi
rigtig ked af , fordi vores børn så kommer til beskidte lokaler,
specielt børnehavebørnene som jo kravler rundt på gulvet og
leger .Hvis der er problemer med at finde en at bytte rengøring
med så kontakt os i stedet for at blive væk, så kan vi prøve at
finde en løsning. Vores priser på børnehaven og skolen ligger
under andre tilbud så derfor forventer vi også at i som forældre
yder en extra indsat som rengøring og arbejdsdage.
Vi vil godt minde om at i fremover skal huske at hente
rengøringsbrikker i børnehaven inden den lukker fredag kl 16

Vi er så heldige at have et par bedstemødre som kommer og
laver mad til vores børn 2x om ugen ,det er en stor hjælp som vi i
bestyrelsen er meget glade for ,der er plads til flere så hvis der
sidder nogen som har lyst eller kender nogen som vil give en
hånd med i køkkenet er i meget velkommen til at kontakte Claus
eller en fra bestyrelsen.
Når der lidt senere er valg til bestyrelsen håber vi der sidder
nogen som har lyst til at stille op og være med til at gøre vores
børnehave og skole endnu bedre i fremtiden. Det er meget
vigtigt at vi får nogle af jer forældre til børnehave børnene med i
bestyrelsen så vi når hele vejen rundt .
Der skal lyde en stor tak til dig Claus ,du er kommet med masser
af nye ideer og visioner for vores skole og børnehave ,du har sat
gang i mange ting med dit positive sind og gode humør.

Der skal også lyde et stor tak til alle i personale gruppen, I yder en
fantastisk indsats hver dag ,I er årsagen til vores børn er glade og
trygge ved at være her .
Til sidst vil jeg gerne sige tak til resten af bestyrelsen for jeres
indsats for børnehaven og skolen, tak til Leif og Lene Gade for
jeres tid i bestyrelsen måske i på et tidspunkt får lyst til at være
med igen.

