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Mens blæsten og den fugtige luft, sammen med kulden trænger sig ind over alt og vi fryser i det
kolde vejr, er hverdagen vendt tilbage. Juleferien er slut, arbejdet kalder for dem der ikke er
ramt af sygdom – Influenza, snot og dårlige maver florere, men heldigvis blandt et fåtal. Det
kommende år rummer mange opgaver. Frem mod sommerferien skal vi have styr på næste år
og her er vi ret langt. TR gruppen skal færdiggøre det kommende års lokalaftale i samarbejde
med ledelsen og her er mange justeringer i forhold til tidligere år. Blandt de vigtigste er en
omlægning af vores specialundervisning, inklusion, AKT mm., da vi gennem evalueringer er
kommet tæt på en ny model, som kommer eleverne mere til gode. Mere om dette, når aftalen er
indgået. Den 15. Januar holder bestyrelsen møde og her skal det endelige budget for 2019
vedtages. Det er ligesom grundlaget for, at der er penge til løn, aktiviteter, lejrskoler og
almindelig drift. Heldigvis er det en kompetent bestyrelse, der foretager behandlingen af
budgettet – noget de måske kunne mangle i USA, hvor der er politiske interesser i at obstruere
en budgetvedtagelse. Sådan er det ikke her. Faktisk er bestyrelsen både ansvarlig for skolens
økonomi, men også kritisk over for ledelsens udspil, alene fordi de oplever det som vigtigt, at
der er tænkt på det hele. Så processen omkring vores budget er normalt rigtig god og
forarbejdet er lavet, så der er noget at tale om. Året rummer forhåbentlig en udskiftning af
vores tag, en renovering af 4. Sal og en reparation af salen, så vi får stoppet fugten. Og alt det
skal ske, samtidig med at vi underviser, udfordrer og motivere eleverne til at blive bedre,
skarpere og dygtigere til alle de discipliner og fag som skolen rummer. Det er skønt at være på
skolen blandt velmotiverede kolleger, der hver dag gør alt hvad de kan for at skabe en god
skole, et godt sted at være og lære og samtidig en rigtig god arbejdsplads for alle. Velkommen
tilbage til et 2019, der forhåbentlig kan fastholde glæden og varmen i samarbejdet, så vi kan
holde kulden og fugten ude.
I køkkenet
Holder de varmen, det nye madhold har lavet Rugbrød med peanutbutter og banan ;) Der skal
spares lidt på budgettet, så vi har talt om at ikke alle retter behøver at være lige dyre, hvis vi
gerne vil have råd til at købe sunde økologiske varer.

Familie arbejdsweekenden
d.9.marts fra 10-16 er der arbejdsweekend på
skolen. Har du opgaver de kan udfylde, kan du
sende dine ønsker til Eric senest d.1.februar.
Husk i år er der følgende personalet, der har fået
timer til opgaven: Rebekah, Nural og Sarah.
Eric aftaler møde snarest med de 3 i forhold til
opgavens indhold.

Keramik
Paule har sendt billeder fra Keramik. Den nye ovn
fungerer fint og der eksperimenteres med
forskellige former for glasur.
Det er fantastisk at have disse nye muligheder og
både Paule og Annemette træner hyppigt, så de kan
blive gode undervisere i keramik. De drømmer om
et par små drejebænke og det forlyder at de også vil
etablere et frivilligt hold for interesserede.

En kort uge er slut
Men det skal ikke afholde os fra at ønske dig en god
weekend.
Mvh
Jacob

