
 

 

 

Nyt fra afdelingerne 
Bilag til skolebestyrelsesmødet den 19. november 2019  
 

Nyt fra afd. Sydby 

 

Center: 

APV afviklet og er i gang med at blive gennemgået.  

  

Almen/X/Y: 

Generelt:  

- Afviklet APV og der arbejdes med den. 

- der er varslet besøg fra Arbejdstilsynet 

- Vi har afviklet fagkonferencer og er godt i gang med klassekonferencer 

- Der er pyntet op til jul og julekonkurrence på biblioteket. 

- julekor for alle årgange er startet og Jingle bells-kor for 4. og 5. årgang. 

 

5. årgang har været i teateret i forbindelse med åben skole og der er startet udslusning af tre elever fra x til 

almen. 

  

SA/SAG/U&B 

Der er julekor i gang, vi afholder julefest i samarbejde med center. 

Vi har fået indrettet fællesrum med møbler, som er skaffet af en medarbejder og har startet 

bordtennisturnering. 

Vi efterlyser arbejdsro. For at kunne passe på personalet og undgå sygemeldinger og dårligt arbejdsmiljø, 

er det vigtigt at der er ro omkring opgaven og at man ikke flyttes for fikse huller, som så efterlader andre 

huller. 

Når vi får opsigelser må vi hurtigt få dækket de huller igen ved at opslå stillingerne. 

 

Nyt fra afd. Rønnebæk 

 

På Rønnebæk har vi godt gang i skolehjemsamtaler og det køre derudaf. 
D. 05.11.19 havde vi åben hus til de næste førskolebørn, det var rigtig godt besøgt og det var en god dag. 

Aula: Der er forsat mange problemstillinger, for de personaler der er på gulvet og forælder, men vi håber de 

bliver løst hen afvejen når vi får et beder kendskab til Aula. 

Der er nogle der har et ønske om en retningslinje ved brug af Aula. 

 

Nyt fra afd. Uglebro 
 

Vi har ansat en ny lærer til en af vores x klasser, Mille Winther, som starter d. 1 dec. 

 

Personalet er begyndt at spørge en del ind til procesplan omkring lukningen af Uglebro og overflytningen 

derfra, da det fylder mere og mere, der er meget der skal nås og koordineres, og det er jo lige om lidt 

 

I sfo’en er juleværkstederne begyndt, og dermed også div. juleklipperier 

 
 


