Nyhedsbrev nov. 2017

 Højeste elevtal: For første gang siden skolens start for over 10 år siden har vi rundet
de 97 elever. Flere klassetrin er fyldt op, og der er ikke langt til det maksimale elevtal på
110 elever.
 Shelters: Det er endelig lykkedes at få kontakt til Naturstyrelsen vedr. bygning af 3
shelters med plads til 24 personer i Lynggårdsskoven. Naturstyrelsen vil stå for selve
byggeriet med materialer, som de selv fælder i skoven. Skovningen begynder her i
efteråret, og byggeriet forventes færdig til næste sommer. Fundraisinggruppen arbejder
på at lave ansøgninger til forskellige fonde.
 Tour de Bornholms: Det årlige cykelløb blev igen en succes. Vejret var med cyklisterne,
og der blev kørt godt til den. I alt 2234 km i løbet af 1½ time.
Som traditionen tro var der efterfølgende hyggeligt samvær på skolen. Tak til alle, som
har hjulpet til med planlægningen og selve afviklingen af cykelløbet. Også tak til alle, som
har sponsoreret vores cykelryttere.
 Loppemarked: Gruppen, som har stået for planlægning af skolens loppemarked
gennem flere år, har valgt at stoppe. Stor tak til jer for jeres kæmpe arbejde.
I stedet har 3 nye meldt sig. Der skal gerne være 5 tovholdere i gruppen, så har du lyst
til at være med til at planlægge dette arrangement, så kontakt Laura Borne fra
bestyrelsen. Det kræver ingen speciel erfaring – bare godt humør og lyst til at være med.
 Buskort: Der er kommet nye regler vedr. skolebuskort. Fremover vil alle være
berettiget til tilskud, såfremt de bor mere end 5 km fra skolen. Tilskuddet svarer til ½delen af skolebuskortets pris. Ønskes ekstrazoner af privat årsag, skal man som vanlig
selv afholdes betalingen for disse. Der kan fremover søges om buskort på alle tider af
skoleåret.
 Røgfri skole: Ligesom alle offentlige institutioner og arbejdspladser samt også mange
private arbejdspladser er blevet røgfri, så er der på bestyrelsesmødet d. 1. november
2017 blevet besluttet at gøre skolen til en fuldstændig røgfri skole. Tidligere har det kun

været elever, som ikke måtte ryge på skolen / matriklen, men fra 1. marts 2018 gælder
det også ansatte og forældre, og kommer både til at gælde til hverdag og skolefester
/arrangementer, hvor rygning ikke vil være tilladt på skolens matrikel.
 Skolepenge og betaling for sfo: Der har været forespørgsel fra forældre om, hvorfor
man skal betale i juli måned, hvor der er sommerferielukket i skolen og lukket 3 uger i
sfo’en. Tidligere var betalingen fordelt ud over 11 måneder, men da det er nemmere
regnskabsmæssigt, så blev det samlet beløb fordelt over 12 måneder.
Nuværende priser har været fastholdt siden 01.01.2012, trods stigning i lønsum,
ejendomsomkostninger mv. Dette har været muligt ved hjælp af det store arbejde fra
forældrearbejdsgrupperne, som henter ca. 100.000 kr. om året samt støtte fra sponsorer
og gavegivere.
 Gaver og sponsorer: Vi har på nuværende tidspunkt 54 gavegivere /sponsorer. For at
fastholde muligheden for skattefradrag for gavegivere og sponsorer, så skal vi som de
forrige år have minimum 100 gavergivere / sponsorer, som giver minimum 200 kr. hver
inden 31. december 2017.
Gavegivere kan være alle, som er over 18 år, og som ikke er forældre til børn på skolen
eller som er ansatte på skolen. Det vil sige søskende over 18 år, bedsteforældre, naboer,
venner, virksomheder mv. kan være gavegivere. Ønskes skattefradrag, så skal
cpr.nummer / cvr.nummer enten stå på indbetalingen, eller man kan hente et gavebrev
på kontoret hos Marianne, hvor cpr. / cvr.nummer skrives på. Ved indbetaling skal der
stå: Gave. Der indbetales til skolens konto: Reg.nr. 5031. Konto: 1321892
Skolen har 3 forskellige sponsorattyper: Fuld og ½-sponsorat samt skrabejulekalendersponsor.
Ved fuldt sponsorat betales 2500 kr./ år. Man har mulighed for at sætte en tavle op på
P-pladsen med navn / logo, får sit navn / logo med på alle udgivelser (undtagen
skrabejulekalender) fra skolen og inviteres som VIP-medlem til alle skolens
arrangementer med gratis kaffe / kage.
Som ½-sponsor betaler man 1250 kr./ år. Man får sit navn / logo med på alle udgivelser
(undtagen skrabejulekalender) fra skolen og inviteres med til alle skolens
arrangementer.
For både fuld og ½-sponsorer vil der afholdes et sponsor-infomøde den sidste torsdag i
september, hvor der vil blive informeret om skolens virke, visioner mv.
Som skabejulekalendersponsor får man sit navn / logo på skolens skrabejulekalender. Dette sponsorat koster 500 kr. pr. år.

Med ønske om et godt efterår
Bestyrelsen
Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby ● telefon 56 93 19 10 ● skolen@sydbornholms.dk

