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Nyhedsbrev 01/2021
Nyt fra Børnehuset:
Godt og lykkebringende nytår til alle
Vi vil starte med at ønske jer alle et rigtigt godt nytår med et lille kig frem i 2021,
hvor vi glæder os til det videre samarbejde.
Som I alle har fået at vide, har jeg opsagt min stilling som afdelingsleder i Børnehuset.
Jeg har nydt og glædet mig hver dag til at komme på arbejde for at være sammen med
jeres guldklumper. Børnehuset er et fantastisk godt sted at være for både børnene,
jer forældre og medarbejderne. Jeg er stolt af at kunne sige, at jeg har været ansat i
Arrild Friskole & Børnehus. Når det så er sagt, er jeg kommet til det sted i mit
arbejdsliv, hvor jeg skal videre. Jeg vender tilbage til min hjem-kommune, Haderslev,
hvor jeg er blevet ansat som Daglig Pædagogisk Leder i Nustrup/Sommersted område
fra 1.februar. Men ingen tvivl om, at jeg kommer til at savne jer alle sammen 😉 – Min
sidste arbejdsdag i Børnehuset bliver fredag den 29.januar, hvor jeg vil være i
Børnehuset fra kl. 8.15-15.30 i håb og ønske om, at jeg får mulighed for at sige pænt
farvel til jer alle sammen. Den dag vil jeg også holde en lille afslutning for jeres børn.

Vinterferie i uge 7
Af hensyn til planlægningen af medarbejdernes ferie/afspadsering, vil vi gerne have
besked om, hvornår Jeres barn bliver afleveret og afhentet ELLER om Jeres barn
holder fri i uge 7 (fra den 15.februar – 19.februar).

Ved siden af whiteboardtavlen hænger listen over alle Børnehusets børn, på den vil vi
bede jer om at notere barnets ferie og/eller pasningstider. Senest onsdag den
20.januar.

Tusinde tak til Brugsen i Arrild.
I december sponsorerede Brugsen 3 løbecykler og 3 motorcykler til Børnehuset – de
yngste børn. 😊 Det vil vi gerne sige tusinde tak til 😊 Dem får børnene kæmpe glæde
af.

Nyt fra skolen:
Anderledes undervisning.
Så er vi alle kommet godt i gang. Det er dejligt, at I alle så hurtigt kunne hente jeres barns
Chromebook. Det letter vores muligheder for at ”mødes” med jeres børn.
Vores oplevelse er, at de virtuelle møder er gode og udbytterige – og hvor er det dejligt ”at
ses”.
I næste uge forsøger 0. og 1./2.klasse sig også på Classroom. Spændende. Lærerne har
udsendt mail til jer alle.
Det er vigtigt, at eleverne møder ind på Classroom på det aftalte tidspunkt – ellers skal vi
registrere det som fravær (forudsat at man ved hvordan – og det gør alle pt. fra 3.klasse og
op efter.).
For 7./8.klasse gælder det, at de logger sig på hver gang en ny lektion starter (8.15, 10.00,
12.15 og 13.15).
For 5./6.klasse har Karina udsendt mødeskema for uge 1 og 2
For 3./4.klasse har Rene’ og Bo udsendt mødeskema for uge 1 og 2.
Bemærk der kan ske ændringer efterhånden. Det informerer vi eleverne om.

Vi vil gerne have en tilbagemelding fra jer, hvis arbejdsmængden er for stor eller for lille,
eller hvis I støder på andre udfordringer. Ved fælles hjælp opnår vi det bedste resultat.
Selvom skolen er tom – for elever – sker der en masse.
IT-lokalet er tømt. Bethina har afmonteret alt IT, Gunnar har skruet, slæbt, spartlet og tømt
rummet, Madelina har gjort hovedrent, bestyrelsen har malet, og i næste uge flytter Rene’
og Bo møbler mm. ind i 3./4.klasses nye lokale. Så glæd jer.
I næste uge bliver der opsat Smart TV i 0.klasse, 1./2.klasse og 3./4.klasse.
I 5./6. klasse bliver der opsat smartboard.
Så rigtig mange ting bliver ordnet – så vi på flere måder kan sige velkommen til 2021.

Vigtige datoer i kommende uger:

Uge 02
Hele ugen: Skolens elever er hjemsendt – fjernundervisning
Uge 03
20.01 – sidste tilbagemelding omrking SFO i vinterferien.
Uge 04
26.01 – ansættelssamtaler ny afdelingsleder
Uge 05
01.02 19-22 Bestyrelsesmøde
Uge 06
08 og 09.02 emnedage: Sundheds- og seksualundervisning
Uge 07
Hele ugen: skolens elever holder vinterferie
Uge 08
22.02 19-21 Fællesmøde bestyrelse og skolens personale: Digital dannelse
Uge 09
01.03 SH 0. og 1./2.klasse
SH 3./4.klasse
19-22 Bestyrelsesmøde
02.03 SM på kursus
04.03 SH 7./8.klasse
Uge 10
08.03 SH 1./2.klasse
SH 5./6.klasse
Uge 11
11.03 Lærerpersonalet deltager i Regionsmøde – skoledagen slutter 14.00
Uge 12

22.03 19-21 Bestyrelsesmøde
Uge 13
Hele ugen: påske ferie – begge huse er lukkede.

Husk generalforsamlingen d. 12.04.2021
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