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Bavnehøj Skole d. 19. juni 2017

Kære forældre
Det er utroligt, at endnu et skoleår snart er gået. Vi håber på, at det dejlige vejr fortsætter hele ferien.
Denne sidste uges program er traditionen tro noget anderledes end hverdagen. De enkelte klasser har hver
deres program for ugen, som I er blevet orienteret om via ugeplanen.
Praktiske oplysninger
Sidste skoledag fredag
Vi siger pænt farvel til hinanden med sommerferiesang i gården kl. 12:45 i Storegård.
Eleverne møder nu på fredag fra kl. 8 – 13.
Mandag d. 7. august
Alle elever fra 1. kl. til os med 9. klasse møder kl. 9 – 11.
Første klasserne møder i Lillegård - og traditionen tro skal der spilles Bavnehøj Banko, når de nye
klasselærere har sagt velkommen til deres nye elever i gården.
Tirsdag d. 8. august
De nye børnehaveklasser møder i Lillegård kl. 9 til festlig velkomst.
Første skoledag for de nye børnehaveklasser varer fra kl. 9 – 11
Børneborgen åben hele sommeren
Børneborgen holder åben hele skolesommerferien fra 6:15 til kl. 17:00
Velkommen til nye kolleger og held og lykke til de, der rejser
Vi har ansat Katrine Dreisig som skolepædagog i stedet for Kasper Hertz, som skal læse videre.
Maibritt Bredvig Pedersen og Peter Tarp Jensen er ansat som pædagoger på Børneborgen som følge af det
stingende børnetal. Peter vil følge kommende 0. klasse i udvalgte timer i skoletiden og Maibritt vil følge
kommende 2. klasser.
Hanne Andersen skal være lærer i kommende 2. kl i stedet for Katrine Krohn.
Hatice Sert skal være klasselærer i kommende 1.U . Charlotte Plenaa stopper på skolen, da hun har fået nyt
arbejde.
Benjamin Blåbjerg Blume stopper, da han skal læse pædagogik på fuld tid.
Maria Bred stopper sit barselsvikariat og ligeledes Sigrid Vedel Sonne, da begge har fået faste stillinger.
Amanda Hansen og Mette Christoffesen kommer tilbage fra deres barsler i hhv. september og oktober.
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Vi Har ansat Ibrahim Kanat i Mettes barselsvikariat (i stedet for Sigrid).
Derudover har vi ansat Stine Birch Mortensen og Louise Madsen til udskolingen.
Nasim Saddiqi, som har været ansat som projektmedarbejder, stopper desværre med udgangen af dette
skoleår. Vi har ikke længere ministeriemidler til fortsat ansattelse, men vi ser heldigvis Nasim på skolen, da
hun varetager undervisningen i Urdu.
Sidst, men ikke mindst siger vi farvel til John Rosendahl, som er skolens UU-vejleder og tidligere lærer på
skolen gennem de sidste 40 år. John har valgt at nyde sin 3. alder. Katja Schertiger overtager UUvejlederfunktionen efter John.
Vi takker alle vores medarbejdere for et flot arbejde i hverdagen og glæder os til at byde de nye kolleger
velkommen.

Kommende skoleår
Konvertering af understøttende undervisning til to-lærertimer
Som I allerede ved, så har Bavnehøj Skole, som en af 50 skoler på landsplan, fået ministeriets tilsagn om at
kunne nedsætte den understøttende undervisning med 2 lektioner ugentligt for hhv. mellemtrinnet og
udskolingen. Disse timer konverteres til to-lærerordning. Vi er i disse dage ved at planlægge to-lærertimerne,
så vi kan arbejde endnu mere differentieret. Nogle af timerne skal foruden særlig mulighed for holddeling
også bruges til særlige undervisningsforløb med bl.a Glyptoteket og Zoologisk Have.
Helhedsrenoveringen begynder efter sommerferien
Det går sandelig stærkt i kommunen. Torsdag eftermiddag fik vi besked om, at vi skal påbegynde
helhedsrenoveringen af skolen efter sommerferien. Årsagen til den pludselige beslutning kommer sig af, at
der er opstået et ophold i et andet byggeprojekt, hvorfor man udnytter tiden ved at opstarte byggesagen på
Bavnehøj. Der vil efter sommerferien blive indkaldt til div. møder d.a. og vi skal have nedsat et byggeudvalg.
Af gode grunde kan vi ikke orientere jer så meget om processen endnu, men I får selvfølgelig besked, når vi
selv ved mere. ;-)
Vi glæder os til at fortælle jer endnu mere om alle de spændende tiltag fra vores hverdag på skolen.
Tak til jer forældre for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde
med jer og jeres børn i det nye skoleår.
Bedste sommerhilsner
Gülay, Karen og Pia
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