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Skolelederbrev, april 2017 
 
Klostermarksskolens bestyrelse 
Der blev afholdt generalforsamling på skolen tirsdag aften. Efter orientering fra bestyrelsens 
formand og fra skolelederen, var der valg til bestyrelsen, hvor Svante Bundgaard, far til Celeste i 1. 
kl., blev valgt som nyt medlem og afløser for Per Andreasen. 
Bestyrelsen består nu af flg. forældre: 

Steffen Froulund, far til Caroline 8.a og Cathrine 3.b 
Mette Due Andersen, mor til Victor 7.b og Elizabeth 4.a 
Kristine Fooken Jensen, mor til Christian 3.a 
Flemming Jensen, far til Sofie-Amalie 6.a og Anne-Martine 3.a 
Svante Bundgaard, far til Celeste 1.kl. 

Konstituering (valg af formand, næstformand osv.) finder sted på bestyrelsens første møde. 
 
Matematikfagdage i maj. 
I dagene hvor 9. og 10.kl har skriftlige prøver, arrangerer vi tre matematik-fagdage for alle elever i 
1.- 8.kl. Det er tirsdag, onsdag og torsdag d. 2.,3. og 4. maj.  
Undervisningen er med tre dages fokus på matematik i mange forskellige udgaver. Eleverne 
præsenteres for lege, opgaver og matematiske problemer på forskellige værksteder og hold. 
Dagene tilrettelægges af matematiklærerne. Mødetiden vil være kl. 8 - 12.45 for alle.  
Klasserne får nærmere besked efter påskeferien. 
 
Tilbud til klassekassen. 
Vi har fået et tilbud fra DGI-Nordjylland, som i sommerferien arrangerer DGI´s Landsstævne 2017 
(d. 29.juni- d. 2.juli). Der er brug for mange frivillige til dette arrangement.  
En af opgaverne er at danne ”vagthold” til overnattende deltagere på forskellige 
overnatningssteder i byen. Det hold af forældre som varetager opgaven aflønnes med et tilskud til 
klassekassen. Der kan tjenes en god sum, som kan benyttes til klasse-aktiviteter i det kommende 
skoleår. Indbydelsen er sendt til alle medlemmer af klasseforældrerådene, som kan kontaktes hvis I 
synes jeres barns klasse skal deltage. 
 
Husk PC-er til alle elever i 4.kl. efter sommerferien. 
Elever skal medbringe egen pc til fra 4.kl. se forældreintra for vejledning til indkøb. 
 
Påskeferie. 
Fra i morgen holder undervisningen påskeferie. Skolefritidsordningen holder åbent indtil onsdag. Vil 
I huske at give besked, hvis I ændrer planerne for jeres barns deltagelse i SFO/klub, så vi ikke venter 
forgæves på børn, som vi tror møder ind. Man kan altid melde til eller fra, men vi vil gerne have 
besked. 
 
God Påske til alle! –det ser jo ud til, at vi får solskin! Nyd den 
Venlig hilsen 
Lars Peter 


