
 

 

 

Nyt fra afdelingerne 
Bilag til skolebestyrelsesmødet den 23. januar 2020  
 

Nyt fra afd. Sydby 

Center: 

Er blevet præsenteret for ny leder som starter 3.2  

 

Almen/X/Y/SA/SAG og U&B: 
Forholdsvis ro i forhold til strukturændringer. Godt i gang med revis. 

5. årgang er i gang med LEGO space challenge, hvor de skal til konkurrence med alle andre 5. klasser i 
kommunen i marts. Det forventes at elevrådsrepræsentanten kommer til mødet og har en del at tilføje til 
punktet 

 

Nyt fra afd. Rønnebæk 

På Rønnebæk har struktur, ledelse rokade fyldt i hverdag, men nu er der også bruge for ro, inden vi går i 

gang med fagfordeling. 
På 6 årgang er man ved at lave et teaterstykke, som eleverne selv har skrevet, i uge 6 skal teaterstykket 

fremviste for hele skolen og forælder. 

Man er i fuld gang med at forberede didital dannelses dag d.4/2 for hele skolen.  

I SFO glæder vi os til at modtage de nye førskolebørn og er i gang med at gøre klar til dem. 

SFO 2 afholder vi det andet fælles arrangement på kobberbakkeskolen: Banko, fællesspisning og andre 

aktiviteter. 

 

Nyt fra afd. Uglebro 
Vi er på Uglebro meget glade for at vi bliver rykket til afd. Sydby sammen, samt at vores nuværende daglige 

ledere rykker med. 
Det åbner så op for en ny million ihvertfald en del… af nye H spørgsmål eks: 

Hvornår ser vi den videre procesplan? 

Hvornår skal vi nedpakke/flytte og hvem gør hvad/flytter? 

Hvordan med den ekstra tid det tager at nedpakke? 

Hvornår er der/får vi tid at pakke ud/få nye klasser op at stå. Og hvor ligger de? 

Hvornår kan vi lave brobygning? 

Hvornår kan/skal nuværende Sydby flytte? 

Hvornår ved vi hvor vi skal være i forberedelsen og kan vi flytte noget der? 

Og mange flere. 

 

Nyt fra afd. Sjølund 

Intet nyt 

 

Nyt fra afd. Sct. Jørgen 

Intet nyt 

 

 
 


