Nyhedsbrev april 2018

 Ny skoleleder: D. 1 maj tiltræder Jeannett Tankred skolelederposten her på skolen.
Jeannett kommer fra Sjælland, og har valgt at tage til Bornholm for at arbejde hos os. Vi
glæder os til at byde hende hjertelig velkommen.

 Generalforsamling: Skolens generalforsamling i år er torsdag d. 17. maj kl. 19.00 på
skolen. Dagsorden sendes ud som vanlig. Vores nye skoleleder vil også deltage og fortælle
lidt om sig selv.
Efter generalforsamlingen er der valg af tilsynsførende ved forældrekredsen. Vores
nuværende tilsynsførende, Susanne Engset, har været her i 4 år, og efter gældende
lovgivning, så må man max. sidde på posten i 4 år.

 10 års jubilæum: Ligesom Bill-Bo og Klaus i 2017 er det nu Lisbeth Nygaards tur
(14.04.18) til at have 10 års jubilæum. Lisbeth er kendt som konstitueret leder, souschef
og indskolingslærer, og har lavet et fantastisk stykke arbejde på og for skolen. Et stort
tillykke skal lyde fra bestyrelsen og skolen.
Tre ansatte med 10 års jubilæum indenfor et par år vidner om, at Sydbornholms
Privatskole er en arbejdsplads, man har lyst til at være på i mange år - tak for det! "
 Ændring i lærerstaben: Bruno Kromann Jensen stopper ved udgangen af april 2018. Vi

vil sige tak for den tid, som han har været hos os og ønske ham held og lykke fremover.
Skolen søger en ny lærer til næste skoleår.

 Ny hjemmeside: Som mange har bemærket, så har der været problemer med skolens
hjemmeside (Skoleporten) efter flere opdateringer fra udbyder. Bestyrelsen besluttede

derfor at få en ny hjemmeside (Skoleport), og har valgt Riefart som samarbejdspartner til
dette arbejde. Vi forventer, at den nye hjemmeside vil være i luften til næste skoleår.
(Skoleintra fortsætter uændret).
 Samarbejde med PIF og Pedersker Svømmeklub: Skolen har i flere år haft et

samarbejde med PIF, hvor PIF bruger skolens gymnastiksal samt badefaciliteter, og skolen
bruger PIF’s boldbane. Ligeledes har skolen også haft et samarbejde med den lokale
svømmeklub, hvor vores elever har kørt direkte fra skolen til svømning, og hvor personale
fra skolen har været med. Da vi gensidigt er afhængige af hinanden, så har bestyrelsen
besluttet, at begge foreninger får kort taletid til årets første forældremøder i indskolingen
og på mellemtrinet.
Der arbejdes i den forbindelse videre med etablering af en atletikbane på skolens område
til brug for både skole og PIF.

 Arbejdsweekend: Arbejdsweekenden foregik i dejligt vejr i weekenden d. 7.-8. april.
Desværre var der ikke det helt store fremmøde, men de som var der, var utrolig effektive.
En stor tak til jer for det kæmpe arbejde.
 Skolepenge og sfo-betaling / frivilligt arbejde: Vi har gennem de sidste 7 år kunne
undgå stigninger på skolepenge og sfo-betaling, trods stigninger i personalelønninger og
andre omkostning. Dette har kun været muligt ved, at skolens forældre hjælper til ved
aktiviteter (arbejdsdage, salg af juleskrabekalender, foundraising) og arrangementer til
fordel for skolen: Loppemarked, Banko, cykelløb og fester.
Bestyrelsen håber, at vi stadig kan fastholde skolepengene og sfo-betalingen på
nuværende niveau, men desværre er tilslutningen til fællesaktiviteterne /
arrangementerne væsentlig aftagende, så sker der ikke en ændring i tilslutningen til det
frivillige arbejde, bliver vi sandsynligvis nødt til at se på prisen for skolepenge og sfo.
 Lockout: Endnu er det ikke endelig afgjort, om der kommer en lockout. 2. Lockoutplan er
udsendt fra skolen. Hold øje med medierne og Skoleintra.

 Vigtige kommende datoer:
- Generalforsamling torsdag d. 17. maj kl. 19.00 på skolen
- 9. klasses sidste skoledag torsdag d. 31. maj
- Loppemarked på skolen lørdag d. 9. juni 2018
- Translokation 9. klasse onsdag d. 27. juni
- Sidste skoledag for alle elever torsdag d. 28. juni
Nærmere besked om ovenstående vil løbende blive udsendt.

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

