Klostermarksskolen
Aalborg, d.9. marts 2018

Skolelederbrev, marts 2018
To vigtige stillinger.
Vi har netop opslået to ledige stillinger, pedel og børnehaveklasseleder. Claus går på pension
30.juni 2018, Lisbeth stopper ikke nu, men fortsætter i børnehaveklassen ét år mere indtil hun går
på pension 30. juni 2019. Vi har valgt at ansætte en ny børnehaveklasseleder allerede fra aug. 2018,
da Lisbeth er på nedsat tid og for at sikre en god overlevering af indskolingens traditioner.
Det er jo to vigtige poster, så hvis I kender gode folk, så mind dem om muligheden for et
spændende og udfordrende job.
Udflytning af 10.årgang.
Vi har netop underskrevet en lejeaftale om 375 kvm undervisningslokaler til 10. årgang på
Strandvejen 25, hvor Aalborg Handelsskole har undervisningslokaler (overfor Boxtown/Spritten).
Vi ser frem til nogle velindrettede lokaler med meget god plads, til at flytte vores 10. kl. koncept og
skolekultur ud af de vante rammer. Alle elever i næste års 10. kl. er informeret om planerne.
Husk elev-PC til alle elever fra 4.kl.
Det er tiden hvor 3. årgang skal overveje indkøb af PC, som skal anvendes i 4.kl. Vores IT-folk har
lavet en vejledning til indkøb af elev-pc, med nogle gode råd om størrelse og kvalitet.
Vejledningen kan ses på skolens hjemmeside under ”Praktisk Information”/PC´ere i undervisningen.
Parkering omkring skolen.
Det er et on-going problem, at finde parkering omkring skolen, navnlig om morgenen og jeg
henviser til de ret præcise parkeringsregler på skolens hjemmeside under ”Praktisk
information”/trafik. Her er der et luftfoto, som angiver parkeringsmuligheder og begrænsninger i
nærområdet. Husk at passe på vores gode samarbejde med Vor Frelser Kirke og respektér de
kirkelige aktiviteter!
Klostermarksskolens generalforsamling 10. april.
På generalforsamlingen vil bestyrelsen fremlægge et oplæg til en langsigtet strategi for
Klostermarksskolen. Dette er på baggrund af skoleårets arbejde med Klostermarksskolens værdier,
som har fundet sted på lærermøder, forældre- og forældrerådsmøder og sammen med eleverne.
Bestyrelsen vil inddrage forældre i det videre strategiarbejde og udviklingsplaner for skolen, og jeg
opfordrer alle til at møde op og tage del i en spændende debat. Der udsendes indkaldelse med
dagsorden inden påske. Denne reminder blot for at reservere aftenen, altså 10. april.
Venlig hilsen
Lars Peter
Husk at følge skolen på www.klostermarksskolen.dk og facebook.
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