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Nyhedsbrev 

 

Kære forældre 

Hermed en sommerhilsen inden skolen lukker helt ned for sommeren.  

De seneste uger har været skønne her på stedet, og der er sket utroligt mange spændende ting. Først 

og fremmest så har alle børnene sovet på skolen i løbet af den sidste måneds tid. Bortset fra 7. – 

9.klasse som var i Skallerup. Vi har over hele linjen oplevet glade børn, som virkelig har sat pris på 

de aktiviteter, som lærerne har planlagt for dem.  

 

Den sidste tid frem til sommerferien bliver for 9. klasses vedkommende brugt på afgangsprøver. Vores 

7 søde og dygtige børn i klassen har alle klaret dette års prøver, og torsdag d. 24. juni afholdt vi 

dimissionsfest for dem. Vi fejrede, at de alle har bestået deres skolegang på ØJF. Nu er de klar til den 

videre færd i livet. Det er med en vis stolthed, at ØJF siger farvel. Vi er stolte af at sende en flok 

humoristiske og dygtige unge mennesker videre i livet. Det er også sørgmodigt at skulle sige farvel til 

dem. De efterlader et tomrum, og jeg er sikker på, at vi alle kommer til at savne dem. Det er ikke kun 

de unge mennesker, som vi siger farvel. For en stor del af klassen, så siger vi også farvel og tak for et 

godt samarbejde til deres forældre, som hermed nu også modtager deres sidst nyhedsbrev       

 

  
 

Under den sidste lempelse af Corona-restriktionerne blev det muligt for os at blande eleverne på tværs 

af klasserne. Det var stort for alle vores elever, men særligt for eventyrklasse og 4. klasse, så var det 

en længe ventet dag. 4. klasse er nemlig skolevenner med eventyrklassen, men siden vi ikke har måtte 

blande børnene, så har de kun hilst på hinanden på behørig Corona-afstand. Dette er heldigvis slut og 

de to klasser har set en del til hinanden det sidste stykke tid.  
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Vigtig besked vedr. personale og skemaer 

Jeg har desværre kedeligt nyt, da Sabrina i går meddelte at hun ønsker at opsige sin stilling hos os. 

Dette betyder, at hun ikke vender tilbage efter sin barsel. Det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over, 

da Sabrina er en rigtig dygtig og alsidig lærer, som jeg ved børnene også har sat stor pris på.  

Sabrinas opsigelse betyder også at de skemaer, som jeg har lovet at sende ud i denne uge ikke længere 

kommer til at holde vand. De nye skemaer kan først laves færdige, når vi har ansat en ny. Det samme 

gælder også den oversigt, som I har fået over klasselærerne for næste skoleår. Så vidt muligt, så regner 

vi med, at den ”Nye” lærer skal være klasselærer i 3. klasse, men der kan opstå omstændigheder, som 

gør, at vi må nytænke vores fordeling af klasselærere. Det håber jeg, I har forståelse for. Der er oprettet 

et stillingsopslag på jobnet i dag, og vi forventer at ansætte en dygtig lærer i uge 31.  

 

Nye elever 

Vi skal byde velkommen til nogle nye elever efter sommerferien. Det drejer sig om Lucas og Joshua, 

som er søskende. Lucas skal gå i 3. klasse og Joshua i 6. klasse. De har boet i udlandet en årrække, så 

det bliver spændende at lære dem at kende. I 9. klasse skal vi byde velkommen til Christian, som også 

starter hos os efter sommerferien. Jeg håber I vil tage godt i mod de nye og deres familier.  

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen takker alle fremmødte ved årets generalforsamling. Der var en konstruktiv og hyggelig 

stemning, hvilket vi satte stor pris på. Der var også stor interesse for at komme i bestyrelsen – det var 

rigtig dejligt at opleve. Vi har desuden før nævnt, at vi ønsker at få et lille (eller stort) korps af frivillige 
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(evt. bedsteforældre) til at hjælpe til med forskellige opgaver eller aktiviteter på skolen. Derfor håber 

vi, at I forældre vil være behjælpelige med at videregive dette brev. 

Bestyrelsen fortsætter arbejdet hen over sommeren og glæder sig til næste skoleår. 

Vi ønsker alle børn og voksne en god sommer. 

 

Familiecykelløbet ”Tour de Mors” 

8. august arrangerer Lions Club cykelløb for børn plus deres forældre. I kan se mere i den vedhæftede 

invitation. 

 

Kalender: 

10. august: Første skoledag 7.55 – 12.00 
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