INFORMATIONSBREV
Skolebestyrelsesvalget
I foråret er der valg til skolebestyrelsen.

deres kompetencer så kan anvendes, så flere
elever får glæde af det.

Det betyder, at rengøringsassistenterne ikke
kan nå de samme opgaver som tidligere.
Derfor vil vi bede eleverne om at være
behjælpelige med nogle mindre opgaver frem
til sommerferien.
Fra august forventer vi, at rengøringsopgaven
er udliciteret til et privat rengøringsselskab.

Tanken er at vi skal have bragt liv i de tomme
vinduer, så Sdr. Ommes hovedgade i højere
grad afspejler alle de positive sider i byen.
Ved de to andre vinduer er der ved at blive
udarbejdet nogle folier med indtryk fra skolens
liv.

Fra sundhedsplejen
Sundhedsplejen har normalt samtaler med
alle elever i 3. årgang i foråret.
Sundhedsplejen har i år valgt, at der ikke
bliver en samtale til alle elever. Hvis I som
forældre gerne vil have en santale for jeres
barn, er der mulighed for at kontakte
sundhedsplejesken.

Fra kalenderen
6. marts:
4. årgang til kordag.

Mediecrew
Skolerne i Billund Kommune påbegynder en
indsats, hvor vi uddanner nogle af vores
elever til at være en del af et mediecrew.

9. marts
5., 7. og 9. årgang får besøg af et forskerteam
i forbindelse med en stor international
skolebørnsundersøgelse om motion og
bevægelse. Her deltager de tre årgange i
forskningsprojektet.

Fra Sdr. Omme Skole har vi lige nu 11 elever
fra 5. – 8. årgang, som er gået i gang med
deres ”uddannelse”. Det er meningen, at

15. marts 17.00-18.00
Møde for forældre til kommende 0. årgang.
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Skolens budget til rengøring er blevet
reduceret fra januar 2018, og med virkning fra
1. marts regulerer vi i vores normering.

De tomme vinduer til højre for døren, skal
fremover anvendes til, at byens børn kan lave
udstillinger og hvor vi er bidragydere sammen
med børnehaven og evt. dagplejen.



Omlægning af rengøringen
Fra 1. marts kommer der til at ske ændringer i
skolens rengøring.

76 72 73 00

Når skolebestyrelsen har fastlagt datoen for
valgdagen, sender vi yderligere information
ud.

Vi skal derfor i gang med at se på, hvordan vi
kan få mest muligt for pengene.
Udstilingsvinduer i byen
Landsbyrådet har taget initiativ til at lave en
folie om Sdr. Omme Skole, som skal være på
vinduerne, hvor Handelsbanken tidligere
havde filial.



I den forbindelse kunne det give mening, hvis
forældrerådene drøfter, hvorvidt der kunne
være interesserede kandidater i de enkelte
årgange.

I den forbindelse har Sdr. Omme Skole fået
en bevilling på godt 680.000 kr. til indkøb af
nyt inventar til forbedring af læringsmiljøet for
2018 og 2019.

SDR. OMME SKOLE

Derfor vil vi gerne opfordre jer til, at I
begynder at overveje, om I kunne have lyst –
eller om I kender nogle, I gerne vil foreslå.

Midler til nyt inventar
Billund Kommune har afsat midler til at få
skolernes læringsmiljø ført up to date.
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Det vil være godt, hvis der er mange forældre,
som vil være interesserede i at stille op.

16. marts
8. årgang til sciencedag.
19. marts
Koncert for mellemgruppen.
22. marts
De kommende elever fra børnehaven besøger
skolen.
8.10: Byrådet kommer på besøg på skolen.
19. – 22. marts
8. årgang er i brobygning.

Med venlig hilsen
Tonny Akselsen
Sdr. Omme Skole
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