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Kære forældre, 

Her på Engbjergskolen er vi rigtigt godt i gang med at forberede, at eleverne møder ind på tirsdag  

d. 13. august på skolen. Vi glæder os rigtigt meget til på tirsdag, - for skole det bliver det altså først, når 
eleverne er her! 

Dejligt at møde de elever, der allerede har været i vores nye SFO i denne uge. De er kommet godt i 
gang, fundet deres gamle kammerater og skabt nye venskaber.  

 

Første skoledag tirsdag d. 13. august  

Alle undtagen 0. klasse møder ind kl. 8.00 i deres klasser. Her mødes de kort med deres klasselærer, 
inden der er fælles start i gul fællesareal kl. 8.10. Her er forældre meget velkomne til at være med. 
Derefter er der program i klasserne. Dagen slutter for alle kl. 13.35.  

0. klasse møder kl. 10.00  - 12.00. De møder ind i blå fællesområde. Vi skal nok guide rigtigt på vej ved 
indgangen. Vi glæder os til at modtage 26 dejlige nye elever til skolen.  

Gratis frugt 

Vi har været så heldige, at vi via nogle EU-midler har fået mulighed for dagligt at tilbyde et stykke frugt 

af forskellige slags til alle elever. Hvornår frugten leveres i klassen, finder vi ud af i løbet af de første 

uger. Så send endelig en normal madpakke med som sædvanlig.         

Nyansatte lærere 

Vi har ansat to nye kolleger til skolen.  

Lisbeth Nørager Olsen, som lige er flyttet til Lind med sin familie. Lisbeth er 29 år og  har tidligere ar-

bejdet på en friskole ved Esbjerg. 

Elisabeth Endahl Jacobsen, som bor med sin familie i Aulum og som kommer lige fra en barsel.  Elisa-

beth er 31 år og har også lærererfaring fra Aulum.  

Begge bliver tilknyttet gul afdeling. Vi glæder os rigtigt meget til, at I også skal møde dem.    

 

 

 

 



Ny struktur 

Som vi tidligere har skrevet før sommerferien, så bliver lektionslængden nu på 60 minutter og 

vi indfører ugentlige fagdage på onsdage. Vi er spændt på at komme i gang med begge dele 

og tror, at det giver bedre rammer for en mere varieret, spændende undervisning med fordy-

belse. Fællessamlingen som sidste år lå på fredage har vi nu flyttet til onsdage morgener. I er 

altid velkomne til at deltage som forældre.  

Forældremøder  

Kort efter skolestart vil I blive inviteret til forældremøder på årgangene. Her vil I bl.a. få indsigt 
i klassens årsplaner og få mulighed for at drøfte, hvordan I støtter op om børnenes trivsel. 
Skolebestyrelsen og ledelsen vil også deltage i en del af mødet.      

TVmidtvest på besøg til fællessamling 

TVmidtvest har meldt sin ankomst til vores første fællessamling onsdag morgen. De er i gang 

med at lave forskellige indslag om skolestart og har fået interesse i skoler, der holder fælles-

samlinger. Hvordan et eventuelt indslag bliver sendt skal vi nok melde ud.   

Buskørsel  
I forbindelse med afkortning af skoledagens længde for eleverne i indskolingen, er der sket 
ændringer i skolebussernes køreplaner. Det har været lidt af et puslespil, at få det hele til at 
gå op, da vores tider skal passe sammen med tiderne på Snejbjerg Skole. Køreplanerne for 
rute 158 og 159 vedhæftes.  
Der er mulighed for hjemkørsel for indskolingen:  
Mandage – torsdage kl. 13.35 og  
Fredage kl. 14.10 
Der er mulighed for hjemkørsel for mellemtrinnet: 
Mandage og onsdage kl. 14.41 og 
Tirsdage og torsdage kl. 14.45 og 
Fredage kl. 14,10 
Køreplanerne evalueres i løbet af efteråret og justeres/tilpasses eventuelt. 
 
Med håbet om et rigtigt dejligt skoleår 2019-2020! 
 
På skolens vegne 
 
Ulla Høgild Berg  
Skoleleder Engbjergskolen  


