INFORMATIONSBREV
Skolefesten
Tak for den store opbakning til vores
skolefest 11. oktober. Skolen var fyldt med
mennesker, og eleverne viste stor glæde og
stolthed ved at vise deres arbejde frem.
Vi synes, vi havde en god aften sammen med
elever, søskende og forældre.
Vi var godt 700 samlet.

Det, der ikke er blevet afhentet, bliver givet
videre til genbrug.
Fokusgruppeinterviews
I Billund Kommune er vi i gang med at
arbejde frem mod at få synliggjort de mål,
der er stillet op i skolepolitikken.
I den forbindelse ønsker Billund Kommune
at få lavet en status på, hvordan det ser ud
på skolerne her ved starten af arbejdet.
Derfor skal vi både bruge medarbejdere,
elever og forældre til at deltage i
fokusgruppeinterviews.
I den forbindelse skal vi bruge 6-10 forældre
til et fokusgruppeinterview d. 14. november
kl. 17.00.

Om lygtetid og cykeltjek
Det begynder at blive mørkt om morgenen, så
det vil være en god ide at tjekke cykler for
reflekser og lygter.
Vi hører desværre fortsat om, at nogle elever
oplever, at der kan være skruet noget løs på
deres cykler, når de skal hjem.
Derfor kan det være en god ide at have
børnene med til at tjekkes cyklen, så de kan
øve sig i at have en opmærksomhed på, om
f.eks. forhjulet eller pedalerne er spændt fast,
før de cykler.

Trafiksikkerhed på Kirke Allé
Der er etableret to cykelbaner på Kirke Alle,
så eleverne kan cykle mere sikkert til og fra
skole.
I den forbindelse er der blevet lavet en
”officiel” udkørsel fra vores cykelskur til Kirke
Allé.
Med henblik på at sikre elevernes adgang til
cykelbanerne bliver der lavet standsnings- og
parkeringsforbud på Kirke Alle. Det kommer til
at træde i kraft fra uge 45, når skiltene
kommer op.
Glemt tøj
Der ligger glemt tøj ved hovedindgangen.
Vi lader det ligge til og med uge 44.

Vi vil skrive ud til nogle af forældrerådsmedlemmer i alle årgange, så gruppen kan
blive så bredt repræsenteret som muligt, og
vi håber på god opbakning.
Opmærksomhed på hjemmesider
Vi har erfaret, at nogle af vores elever har
kendskab til to hjemmesider, som de helst
skal holde sig fra.
Den ene hedder ome.tv – hvor der
anvendes webcams, som anvendes til at
vise grænseoverskridende billeder.
Den anden hedder momo challenge, hvor en
figur giver børnene udfordringer, som godt
kan være farlige.
Det kunne være en anledning til lige at tage
en snak med børnene for at , om de kender
siderne og snakke med dem om, hvorfor
man bør holde sig fra dem.

Fra kalenderen
7. november
3. årgang har forældrearrangement.
12. november
5. årgang har folkedans 8.15.
13. november
Omfotografering 10-00-11.00
4. årgang til Dogdeball.
14. november
Orienteringsmøde for forældre til kommende
0. årgang.
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15. november
Matematikkens dag.
16. november
4. og 5. årgang til RAMS-arrangement i Ribe.
Forældrearrangement 5. årgang 18.00
21. november
Klassearrangement 9. årgang 17.30
22. november
Du vælger selv – 7. årgang.
30. november
Juleklippedag.
Der er åbent hus for forældre og
bedsteforældre.

Med venlig hilsen
Tonny Akselsen
Sdr. Omme Skole
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