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Kære forældre
I sidste uge havde vi uddannelsesaften for skolens udskolingselever. En interessant
aften, hvor kommunens ungdomsuddannelsesinstitutioner præsenterer deres tilbud til
forældre og elever. En vigtig aften, hvor den enkelte elev sammen med forældrene
får mulighed for at blive afklaret i uddannelsesvalg. I år benyttede vi aftenen til
indledningsvis at vise ungdomsuddannelsesinstitutionerne, hvordan vi her på Spjald
Skole sammen med jer forældre de sidste år har brugt energi og kræfter på
yderligere at styrke elevernes faglige kompetencer, inden de forlader vores fælles
skole.
Tallene taler for sig selv.
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Samarbejde
Vi er i den heldige situation, at tre af byens
pensionister Åge Sørensen, Anders Vesterbæk og
Erling Steffensen har indvilliget i at bygge nye
legehuse til interesserede dagplejere i byen. De vil
ligeledes gå i gang med at udbygge legehusene på
skolens legeplads. Legehusene udbygges med
udekøkken og mulighed for etablering af butik.
Børnene glæder sig til mere leg i frikvarterer og i
SFO-tiden. Det er meget prisværdigt, at de tre
mænd tilbyder deres arbejdskraft, hvilket vi er
meget glade for.

Renovering af lokaler
Her i efteråret har vi i det nuværende
computerlokale indrettet et helt nyt og
funktionelt makerspace, kreativ ITværksted. Ligeledes er vi netop i færd
med at gennemrenovere skolens
nuværende naturfagslokale på
fagfløjen. Fagfløjen var på nær nye
vinduer ikke i spil, da skolen blev
renoveret tilbage i 2011-2012.
Faglokalet får nyt gulv og inventar
således, at det fremstår som et
moderne naturfagslokale. Lokalet har
nu direkte adgang via et større
glasparti med dør til skolens
sløjdlokale. Fra skoleåret 2017/2018
er faget sløjd og håndarbejde nemlig
ikke længere selvstændige fag i
folkeskolen, men hedder i dag
Håndværk og Design.
Sammenlægningen mellem de to store
faglokaler kan derfor fremover
understøtte en projektarbejdsform i
Håndværk og Design i de ældste
klasser.

Personalepraktik
I forældre har måske set en pædagog
fra børnehaven i skolens 0. klasse?
Eller en dansklærer og læsevejleder
fra indskolingen i børnehavens
solbærgruppe? I løbet af vinteren vil I
også se en matematiklærer og
matematikvejleder fra indskolingen i
udskolingen. En indskolingslærer i
ØST1 osv. Vi tilbyder 8 medarbejdere
en uges praktik i anden afdeling under
Spjald Skole og Helhed. Denne praktik
skal bidrage med læring personalet
imellem og styrke vores viden i
forhold til børn og overgange.
Derudover oplever personalet, at det
er enormt sjovt og menneskeligt
berigende.

Kalenderårets afslutning
Nu nærmer sig december måned og med dette nyhedsbrev ønskes blandt andet at
informere om denne måneds traditioner på skolen.
Alle skolens elever har juleklippedag fredag d.24. november. Denne dag planlægges
afdelingsvis, hvor eleverne pynter op og hygger med forskellige aktiviteter. Alle
skolens elever har fri kl. 12.00 denne fredag.
Onsdag d. 13. december går mellemtrinnets elever Lucia ved den fælles morgensang
kl. 08.00. Her er interesserede forældre velkomne til at være med. Efter
morgensamlingen her går eleverne Lucia for de ældre på Spjald Plejehjem.
Vær opmærksom på, at sidste skoledag inden juleferien er onsdag d. 20. december
2017. Denne formiddag er alle børn og personale på skolen til gudstjeneste. Alle
skolens elever har fri kl. 12.00 denne dage. Efter nytår starter vi igen onsdag d. 3.
januar 2018 med fælles morgensamling i storrummet.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Helle Lundsgaard
Skoleleder

