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Corona og skole-hjem-samtalerne 

Pga. corona-udviklingen har vi valgt at afvikle 

skole-hjem-samtalerne i november telefonisk for 

0.-5. klasses vedkommende og via Teams for 6. – 

9. klasse. Det sidste for at eleverne kan være med 

i samtalen. 

 

Brobygning aflyst 

Brobygningsarrangementerne for 8. og 9. klasse 

på Campus Bornholm er desværre blevet aflyst. 

Man har dog på Campus stadig en forhåbning 

om, at man kan tilbyde noget vejledning om valg 

af ungdomsuddannelse online, men det er endnu 

usikkert. 

 

Mundbind i hallen 

Efter de seneste corona-restriktioner skal alle, 

der er fyldt 12 år, have mundbind på, så lang tid 

de er i hallen og ikke er på banen for at dyrke 

idræt eller er i omklædningsrummet.  Det 

betyder, at alle vore elever fra 12 år skal 

medbringe og bære mundbind, når de skal have 

idræt i hallen. Beklager denne gene, men det er 

kravet indtil videre. 

 

Fra skolens kalender i november 

Tirsdag 3.  Forældredag AFLYST 

Onsdag 4. Omfotografering  

Mandag 16. Skole/hjem-samtaler 

telefonisk/online 

Onsdag 18. Skole/hjem-samtaler 

telefonisk/online 

Tirsdag 24. Skole/hjem-samtaler  

 telefonisk/online 

Onsdag 25. Floorball 5.kl. AFLYST 

Torsdag 26. Skole/hjem-samtaler 

 telefonisk/online 

Mandag 30. Fagdag 3 

 

Omfotografering 4. november 

Vi gør opmærksom på, at der tilbydes  

 

omfotografering ved vores skolefotograf onsdag 

4. november. 

 

Nyt fra bestyrelsen v/ Helene Koefoed-Jespersen 

I slutningen af oktober tog skolens bestyrelse 

sammen med en ekstern rådgiver fat på opgaven 

at finde en ny leder til vores skole. Processen 

begyndte med et stort fælles møde med skolens 

ansatte, bestyrelse og konsulenten. Disse møder 

skal nu danne baggrund for udarbejdelse af en 

profil, som så munder ud i et stillingsopslag. 

Dette vil blive tilgængeligt på skolens 

hjemmeside - og vi håber på, at vi kan stå 

sammen i denne proces i medleven og 

opbakning. Også hjælpe med at opfordre 

relevante kandidater til at søge.  

 

Bestyrelsen har også ved sit sidste møde kigget 

på andre former for fremtidssikring - af 

bygningerne. Nye vinduer i E-bygningen skal 

sørge for, at eleverne sidder varmt og godt.  

Og så fik vi en lidt speciel udfordring: 

Kastanjetræerne ved Uglen skulle lægges ned - 

uden at de lagde sig på mennesker eller 

bygninger. Ja, vores pedeller har mange og 

spændende opgaver. Denne opgave er nu blevet 

gennemført af en specialist i træfældning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

To store kastanjetræer ved Uglen er blevet fældet, 

bl.a. fordi de stod i fare for at vælte ud på vejen. 


