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Skolelederbrev, september 2019 
 
 
Velkommen til skoleåret. 
Skoleåret er allerede godt i gang, og jeg håber, alle er kommet godt fra start, og at de mange nye 
elever og forældre er faldet til på Klostermarksskolen. 
 
Forældremøder. 
På efterårets klasseforældremøder minder vi om muligheden for at blive valgt til 
klasseforældrerådet. Udover diverse sociale trivselsinitiativer og samtaler, er forældrerådets 
opgave også at sikre kontakt til skolens ledelse og bestyrelse. Der afholdes i januar (21/1 2020 kl. 
17-19) et møde mellem bestyrelse, ledelse og alle klassers forældreråd. Her håber vi, at alle klasser 
er repræsenteret, og evt. medbringer spørgsmål, som har været drøftet blandt klassens forældre.  
 
GDPR-aftaler. 
Alle forældre skal iht. Persondatalovgivningen give skolen tilladelse til at gennemføre en række helt 
almindelige rutiner vedr. navne, adresser, klasselister osv. Derfor skal alle forældre underskrive et 
dokument, som hjem har modtaget.  
Vær opmærksom på at læse materialet og aflevér det til klasselærerne med underskrifter. 
 
Besøg udefra og elever ud af huset. 
I den kommende uge har vi besøg af vores tyske venskabsklasser, som udveksler med 9. årgang her 
på skolen. 10.kl. tager på tur til Tjekkiet med 75 elever og 4 lærere, og 7.årgang har introtur i Rold 
Skov med overnatning ude i skoven. Vi ønsker alle en rigtig god uge -også alle os, der er herhjemme 
og har almindelig skoledag. Også god tur til 6.årgang, som er på ”Madlejr” i uge 39 
 
Informationsmøde om børnehaveklassen i september. 
Torsdag d. 19. september kl. 16 arrangerer vi ”Åbent hus i børnehaveklassen” for forældre til børn 
på ventelisten og andre interesserede forældre.  
Se – og del - opslag på facebook mv. Kender I forældre, som kunne være interesserede, så informér 
dem om denne mulighed for at kigge forbi. 
 
Lektiecafé 
Hver onsdag (kl. 13.45-14.30) åbner lektiecaféen for 1.-4.kl. Der vil være en lærer tilstede som kan 
hjælpe. Vi beder forældre minde børnene om at benytte caféen (f.eks. v. tilmelding via Tabulex).  
 
Skoleboden åbner (styret af 6.årgang) med et alsidigt økologisk sortiment, gode snacks og et godt 
supplement til en god madpakke.  
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Indbinding af bøger 
Vil I hjælpe eleverne med at indbinde de taskebøger, som skal tilbringe op til et helt år i en 
skoletaske. Det er et hårdt liv for en bog, og vi vil gerne passe på vores undervisningsmaterialer. 
 
Morgentrafikken! 
Det er som altid vigtigt at passe på vores mange ”bløde trafikanter” i morgentrafikken foran skolen. 
Se parkeringsregler på skolens hjemmeside. 
 
Ny SFO-leder. 
Vi har lavet genopslag af stillingen som leder af vores fritidsordning og klub. Der er ansøgningsfrist 
d. 13. september kl. 12. Se opslag på hjemmesiden og på facebook, -og del endelig! 
 
Foredrag i januar 2020 
Allerede nu vil jeg orientere om, at vi igen i dette skoleår indbyder til et spændende 
forældreforedrag, onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19-21.  
Det er med psykolog Ulla Dyrløv, som taler om at ”Få styr på dit barns digitale verden”. 
Ulla er kendt fra tv-udsendelsen: ”Når skærmene styrer familien” mv. Se www.ulladyrløv.dk 
Der kommer yderligere info om arrangementet, men kryds af i kalenderen allerede nu! 
 
 
Husk at kigge forbi skolens facebook-side ”Klostermarksskolen” og se nogle glade billeder fra 
dagligdagen på skolen. 

 
Venlig hilsen og rigtig godt skoleår til alle. 
 
Lars Peter 


