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Skolelederbrev, julen 2016 
 
Juleferie 
I morgen er det sidste skoledag inden juleferien. Dagen starter med julegudstjeneste i Vor Frelser 
Kirke efter den plan, som ligger på forældre- og elevintra. Kl. 8 for 0.-5.kl. og kl. 9 for 6.-10.kl. 
Så går vi alle på juleferie. Skolen starter igen med normalt skema tirsdag d. 3. januar.  
Myretuen holder også juleferie fra torsdag d. 22/12. Myretuen åbner igen allerede mandag d. 2. 
januar fra 6.30-16.30, og der behøves ikke tilmelding. 
 
Morgentrafik foran skolen. 
Husk, at der skal tages hensyn til de mange bløde trafikanter i morgentrafikken navnlig i denne 
mørke tid. Skolepatruljens anvisninger og de gældende standsningsforbud foran skolen skal 
overholdes. 
 
Økologisk profil fra 2017 
På opfordring fra forældremøder gennem de senere år, har bestyrelsen besluttet at opprioritere 
elevernes sundhed og skolens grønne profil.  
Derfor indfører vi økologiske varer i skoleboden, skolefritidsordning og madkundskab i det nye år. 

 I madkundskab er vi begyndt at købe fortrinsvis økologiske råvarer. 

 Frugten som leveres i fritidsordning og klub vil, -ligesom de tilhørende brød, yoghurt, 
rosiner mv. være økologiske. 

 Skoleboden, hvor 6.årgang administrer salg af snacks og frugt i 10-pausen, vil kun føre 
økologiske produkter, når det nuværende indkøb er brugt op i løbet af januar. Varerne 
stiger en smule i pris og en del i kvalitet. Vi håber, at I vil bakke jeres børn op i at nyde de 
sunde produkter. 

Vi håber fortsat på at finde et holdbart alternativ til Bogø´s sandwich, men har ikke fået en god 
løsning på plads endnu. 
 
Møde for forældreråd i januar. 
I januar holder bestyrelsen det årlige møde med alle forældreråd, og indbydelsen sendes til alle 
forældrerådsmedlemmer. Det er en god anledning til at fremføre spørgsmål og debatpunkter for 
skolens ledelse og bestyrelse, og jeg håber, at alle klasser vil sende repræsentanter til mødet. 
 
Glædelig jul og godt Nytår. 
Fra skolens ledelse vil vi gerne ønske alle børn, forældre og ansatte  

En rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Tak for godt samarbejde om vores skole i dette år. Vi ser frem til gode udfordringer og fornøjelser i 
samarbejdet i 2017. 
Gode julehilsner 
Lars Peter   

 


