
Nyhedsbrev uge 16 
 

Musical: Se også separat nyhedsbrev 

Ny leder i børnehaven: Vi har ansat Malene Dybvad Brask- Nielsen som ny leder i børnehaven. Hun 
kommer fra en stilling på Ejsing friskole som 0. klasseslærer og har masser af erfaring og inspiration med sig 
fra sit tidligere virke bl.a. ift. Vores grønne profil, læsevejledning og sprogtest. Vi ser frem til samarbejdet. 
Malene starter d. 1. juni. 

Samtidig siger vi farvel til Gitte, vores leder gennem mange år og skolen er vært for en afskedsreception 
tirsdag d.31. maj kl 14 – 16. Gitte følger dog vores 0. klasse helt til sommerferie, hvor hun stadig tager 
timerne. 

Vi har ansat to vikarer til at varetage Jeppe, Majbritts og Bettinas timer. Bettina har fået nyt job fra 1. maj 
og jeg vil hermed på skolens vegne udtrykke en stor tak for Bettinas engagement og ønske held og lykke i 
hendes nye job.  

Da Frida også stopper som vikar, vil vi også ønske hende en god rejse rundt i Europa og derfra bosættelse i 
Århus. 

Maria kender de fleste af jer. Hun har været tilknyttet som tilkaldevikar. Hun vil overtage primært timerne i 
Majbritts skema, hvor hun dækker dansk i 1.2. klasse og dansk i 5.6. klasser. Birgit Abildgaard er ansat som 
vikar til bl.a. at dække vores naturfagstimer og dansk i 3.4. klasse. Musiktimerne tager jeg selv 

Vi må desværre af personalehensyn udskyde vores lejrskole 19.20 maj, da vi er ramt af mandefald, 
Londontur, sygdom og orlov. Den kommer til at ligge i slutningen af august. Vi glæder os til at tage dem 
med i sensommeren, hvor vi vil bruge den på at lave rystesammentur for de nye klasser. 

Der er derfor almindelige skemalagte dage for eleverne fra 0. – 6.  klasse d. 19. og 20. maj.  

Vi vil også gerne lave idrætsfagdag med de nye klasser som udgangspunkt mandag d. 20. juni. 

Vi vil sige jer forældre en stor tak for deltagelse i vores skolehjemsamtaler.  

Vi glæder os til at se alle til vores musical og vi er sikre på, det nok skal blive sjovt. Fredag havde vi en rigtig 
god opstart og vi er allerede nået langt med forberedelserne. Husk at aflevere tilmelding til spisning og fest 
inden onsdag. Vi har inviteret 2 gæstelærere. Dels Maria, som vil tage sig kærligt af 0.1.2. klasse og dels 
Signe Mæng Bendtsen som vil lave danseworkshop og arbejde med sang/ kor. 

 


