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Fælles
 ASK – en særdeles problematisk app
Vi har et tilfælde af grov chikane mod en af pigerne i 8. kl. Det foregår over app’en ASK, som har
været omtalt i danske medier det sidste par uger. Karakteren af chikanen er af en sådan art at politiet
er inddraget med henblik på at opklare, hvor chikanerierne stammer fra.
Jeg vil opfordre til, at der I får drøftet brug af sociale medier igennem, og i særdeleshed om, der er
behov for at denne type app skal være en del af indholdet på telefonerne. Hvis I ikke er bekendte
med ASK, kan jeg oplyse, at det er en funktion, der giver mulighed for at komme med
spørgsmål/kommentarer anonymt. Det er en parallel til nogle af de hjemmesidefora, som vi tidligere
har haft erfaring med kan bruges særdeles uhensigtsmæssigt.


Generalforsamling torsdag d. 23. april
o På generalforsamlingen blev den nye bestyrelse valgt:
Martin Klemmensen, Anita Kramer og Joan Klausen er valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen
konstituerer sig på mandag
o Der blev endvidere præsenteret nye ansatte lærere til kommende skoleår: Lone Mørch, med
bl.a. erfaring fra Blidstrup Efterskole, er blevet ansat til erstatning for Rikke Berggreen.
Michael Havskov, som er vikar pt., er ansat som årsvikar, da Annemette Larsen har fået
bevilget orlov i forbindelse med et universitetsstudie.



Børneorm og lus
o Det er forår og vi har fået meldinger om både lus og børneorm. Så skærp lige
opmærksomheden og snak gerne om hygiejne/håndvask i forbindelse med toiletbesøg.



Biblioteksbøger
Vi mangler følgende biblioteksbøger og har fået erstatningskrav på 1200 kr.!! Vi har fået tre titler
ind siden sidste uge, så tjek tasker, hylder og bunker for følgende titler:
Felix, en lille bitte hund, Max Skræk (bd.4.), Kære dumme dagbog, Den lille heks og mavepine,
Galgebakken, De fortabte sjæles ø, Tyrebanden, Kongens søn, Den magiske bog.
Overbygning Udtræk til prøvefag er offentliggjort
 Det betyder, at prøveafviklingen kommer til at foregå på følgende datoer:
4/5
Retstavning/læsning
5/5
Matematik færdighed
6/5
Dansk Skriftlig fremstilling
7/5
Problemregning
13/5 Geografi
2-3/6 Fysik/kemi
10-11/6 Mundtlig dansk
16-17/6 Mundtlig engelsk
22-23/6 Samfundsfag
 9. klasse har følgende blokdage: (ons 29/4, dansk to 30/4+fre 8//5. fysik 12/5+18/5)

SFO
Intet nyt er godt nyt
God weekend
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