
 

Forældrehilsen  

fra Engbjergskolen  

November 2019  
 

 

Kære forældre, 

Så er vi ved at være tæt på julemåneden med alle de gode arrangementer og forventninger, der følger.  

Vi glæder os her på skolen til den kommende måned. I er allerede blevet inviteret til  

Julekoncert onsdag d. 27. november kl. 19 

Juleklippedag fredag d. 29. november fra kl. 8 til kl. 11.25 og  

Luciaoptog fredag d. 13. december kl. 8.  

Vi glæder os til at se jer til arrangementerne. 

Janie, vores sekretær, er på orlov 

Vores sekretær, Janie Christensen, er på orlov i den nærmeste fremtid, fordi hendes søn har fået kon-

stateret sukkersyge. Det betyder, at vi ikke altid vil være på kontoret og ved telefonen. Så skriv endelig 

til Peter Schulze eller jeg, hvis I har brug for at komme i kontakt med os.  

Vinter,  - sne og glatføre   

Det er ikke til at vide hvor meget sne, slud og is der kommer i denne vinter og hvornår. Men,-  når det 

sker, så skal I vide, at vores pedel Chresten Aagaard glatførebekæmper fortovet ind til hovedindgangen 

til skolen hver morgen. Den beder vi jer om at benytte, så der ikke opstår faldulykker.  

Melding af sygdom i Aula  

Vi minder om, at når jeres barn er syg, så skal I sende en besked til hele klassens lærere om morgenen 

inden kl. 8.00. Under ”vælg modtager”  skriver I klassens navn og fremsøger dermed gruppen af klas-

sens lærere. Dette er vigtigt, da det ikke altid er klasselæreren, der har den første time, hvor fravær 

registreres. Alle klassens lærere vil kunne se dette, en af lærere svarer på beskeden. Har I udfordringer 

omkring dette, så ring eller skriv til os.  



Skole- og forældretavle 

Tjek vores skole- og forældretavle i glasgangen for nye kommunale tilbud og aktiviteter fra 

lokalområdet. I er velkomne til selv at hænge opslag op her, som handler om lokalområdet, 

rettet mod børn og som ikke er stødende eller politisk agiterende.   

SFO-en  

Vi er rigtig glade og stolte over, at det går så godt i vores SFO. Vi har rigtigt mange børn til-

meldt og er en af de eneste SFO-er i kommunen, der kan holde på 4. klasserne.   

Vi er blevet opmærksomme på, at det ikke er tilladt at lave kontant betaling til SFO-ens mad-

ordning/frugtordning. Vi er derfor nødt til, at bede om, at alle betalinger efter nytår indbeta-

les på SFO-ens bankkonto.  

Reg. nr. 2210  

konto: 6289963411 

Vi ved, at mange allerede betaler via bankoverførsel og håber de sidste af jer hurtigt vænner 

jer til de nye vilkår.  

Skolen har fået en hjemmeside 

Vi synes selv, at vores hjemmeside er ved at bli-

ve rigtigt flot. Tjek den på engbjergsko-

len.aula.dk 

Nyt om personale  

Maja Birk Jørgensen, barselsvikar og pædagog i SFO-en, tog vi fint afsked med i går . Vi har 

været rigtigt glade for hende og ønsker hende alt godt.   

I dag er Solveiga Spunde så startet efter endt barsel.  Vi glæder os til samarbejdet med hende. 

Byd hende godt velkommen. Hun vil  fortrinsvist være i SFO-en og også lidt i skoledelen som 

vikar.  

 
På skolens vegne 
 
Ulla Høgild Berg  
Skoleleder Engbjergskolen  


