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Oktober/November 2022 

 

Kære forældre 

Håber I alle har haft en god efterårsferie. Som jeres børn sikkert har kunnet fortælle jer, og som I 

måske har set på facebook, så har uge 43 budt en temauge om ”Krimi og mysterier”. Børnene i 

indskolingen har haft mange jern i ilden, og derfor kunne lærerne og børnene godt bruge en ekstra 

temadag. Derfor forlænger de lige temaugen til og med mandag, så projekterne kan gøres færdig. 

 

Nye klasselærere 

I forbindelse med at Dennis starter hos os d. 1. november, så er der sket nogle ændringer på 

klasselærerfronten. Dennis skal være klasselærer i 3. klasse, og han bliver også deres dansklærer. Vi 

håber, at I vil være med til at sørge for, at han får en god start. I 4. klasse har Lanther overtaget 

klasselærerrollen efter Jens. Lanther havde dem i forvejen til dansk, og har derfor et indgående 

kendskab og relation til børnene i klassen. 

 

Nye skemaer 

Ændringer blandt personalet har selvfølgelig medført væsentlige skemaændringer, og derfor er der 

vedhæftet nye skemaer, som træder i kraft tirsdag d. 1. november. Skemaerne kører frem til 

juleferien.  

 

Skole-hjem-samtaler 

Husk skole-hjemsamtalerne følgende datoer: 

- 8. november: 2.- 3. og 4 kl. 

- 15. november: 1 og 5 kl.  

- 16 november: 8. klasse 

- 17 november: 6. – 7. klasse 

 

Ved samtalerne fra 6. klasse og opefter forventer vi, at børnene er med og deltager i samtalen.  

Hvis I ikke allerede har fået nærmere information med tidspunkter fra klasselærerne, så er det på 

trapperne, så hold øje med mailen. 

Børnehaveklassen er ikke blevet glemt, men Lanther og jeg har aftalt, at vi tager på hjemmebesøg i 

begyndelsen af det nye år. Det ser vi frem til. 

 

Vigtig besked vedr. idræt i 7. – 8. klasse på mandag. 

Timerne er aflyst på mandag, da hallen er optaget. Vi vender stærkt tilbage i uge 45, hvor Dennis har 

sine første idrætstimer med de to klasser.  

 

 

Kalender 

Husk I kan kigge lidt frem i tiden i skolens kalender her: https://ojf.dk/om-

skolen/arrangementer.html 
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Har I brug for at kontakte bestyrelsen, kan det ske på bestyrelsen@ojf.dk 

På nedenstående oversigt ses en fordeling af forskellige ansvarsområder.  

 Bestyrelsen for 22/23   

   

Janni Schmücker Jensen 

 

Formand 41155394  

Line Marie Christensen Næstformand – ansvarlig for 

rengøring på skolen 

26214881 

Allan Rimmer Kasserer og ansvarlig for 

praktisk arbejde 

40888468 

Sanne Ejgaard Nesager Sekretær – mødereferater mm. 60156911 

Britt Grønbek Jensen Tovholder for skolens 

frivillige + bindeled til 

Fribørnehuset 

27510038 

Maia Hvidbjerg Ansvarlig for skolens sociale 

medier 

26810063 

Peter Andersen 

 

Ansvarlig for praktisk arbejde 61390645 
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