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Velkommen til et nyt skoleår! 

Så er vi i gang igen. Mandag blev der slået hul ind 

til et nyt skoleår i korte bukser og højt solskin. 

Musik og sang måtte vi undvære, men flaget kom 

op, og glæden ved at mødes igen var ikke til at 

skjule.  

 

Nye ansigter 

Vi begynder skoleåret med 195 elever. To lærere 

er efter endt barselsorlov tilbage: Miriam Kaas 

Hjøllund og Louise Møller-Christensen.  

Men vi kan også præsentere helt nye ansigter: 

Bent Ole Lindahl er med i 5. klasse indtil 

efterårsferien i jobprøvning.  

Og så har vi igen fornøjelsen af at have to tyske 

lærerstuderende hos os i et par måneder: Helen 

Latos og Levke Schroeder(fra 1/9).  

 

Afsked med medarbejdere 

Vi har desværre også måttet tage afsked med 

nogle i sommerens løb: Marianne Mortensen, 

Joan Øhrstrøm og Maya Andersen, og senest har 

en medarbejder i rengøringsstaben også ønsket 

nye udfordringer.  

 

Justering i ledelsen 

Som ny konstitueret ledelse på skolen, indtil der 

er fundet en ny skoleleder, har vi Jørgen Kjøller 

Petersen som leder og Peter Westh Jensen som 

souschef.  

 

 

 

 

 

 

 

Ny bus 

Vi starter det nye skoleår godt – i en ny, flot bus 

fra 2010. Købt i Norge. 39 pladser. Jakob, vores 

pedel, glæder sig til at køre vores elever rundt på 

Bornholm i den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra skolekalenderen i august 

Torsdag 13.  Rystesammentur 7.-9.kl. til Hammeren 

Søndag 16. Konfirmation for DS-elever i Ø.m. kirke 

Mandag 17. Blå Mandag for 7. kl. 

Mandag 24. – fredag 28. 7. kl. skolerejse Sdr.jylland 

Onsdag 26. 2. kl. forældremøde 

Torsdag 27. 1. kl. forældremøde 

Fredag 28. 8. og 9. i friluftsteater ”1658 - Balladen 

om Bornholms befrielse” 

Mandag 31. 4. kl. forældremøde 

 

Flere forældremøder i efteråret: 

Tirsdag 1.sept. 3. kl. forældremøde 

Onsdag 2. sept. 0. kl. forældremøde 

Onsdag 2. sept.  9. kl. forældremøde 

Tirsdag 8. sept. 5. kl. forældremøde 

Tirsdag 8. sept. 7. kl. forældremøde 

Onsdag 16. sept. 8. kl. forældremøde 

Torsdag 24. sept. 6. kl. forældremøde 

 

 

Klasse- og portrætfotografering 

torsdag 17. september 

Cykelsponsorløbet udsat 

Cykelsponsorløbet, der efter planen skulle være 

afviklet i september, har coronaen sat en kæp i 

hjulet for. Vi har udskudt løbet til fredag 7. maj 

2021. 

HUSK SKOLENS 
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