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FORÆLDREinfo 
 

Endnu et skoleår slut 
Et skoleår med mange forandringer, og vi har 

prøvet forskellige ting af, hvoraf noget er gået 

godt og andet er blevet ændret.  

Vi havde f.eks. ønsket os et langt frikvarter 

midt på dagen, men det har vi måttet opgive af 

hensyn til bus- og togtiderne.  

Vores lærerarbejdspladser er vi til gengæld 

glade for. Det er dejligt at opleve summen og 

liv på mange forskellige tidspunkter på dagen. 

Generelt er det gået fint med at vænne sig til at 

lægge hovedparten af arbejdet på skolen inden 

kl. 17, og vi oplever også, at I forældre har ta-

get det til jer og indretter jer med tidligere tids-

punkter til skole/hjem-samtaler, og at kontakten 

til lærerne sker inden for normal arbejdstid. 

 

På medarbejdersiden tager vi her til sommerfe-

rien afsked med Margrethe Frederiksen, som 

slutter sin lærergerning af og går på efterløn. Vi 

ønsker hende en god og aktiv pensionisttilvæ-

relse med tak for en rigtig god indsats på Jo-

hannesskolen. 

 

Jubilæerne har stået i kø i år: Gitte Lund Mor-

tensen – 10 år, Astrid Schmidt og Henrik Han-

sen – 20 år, Kai Nørager Andersen – 25 år og 

Herdis Bech – 30 år! Til lykke med jubilæerne 

og tak for en god indsats! 

 

Therese Vang har fået bevilget et års orlov og 

skal til Etiopien for at undervise missionær-

børn. Dem kan vi godt være misundelige på! 

 

 

 

Til at dække nogle af Margrethe og Thereses ti-

mer ind, har vi ansat Charlotte Lind 

Neuenschwander fra 1. august. Vi glæder os til 

at byde hende velkommen på lærerværelset. 

Desuden har vi ansat tre årsvikarer, og det er 

blevet tre mænd: Emil Sjølander Westh, Viktor 

Due og Mathias Andersen. De skal arbejde med 

flere forskellige områder, bl.a. SFO, støttetimer 

og vikartimer. De afløser Julie Hassingboe, 

Linnea Haugegaard og Sara Hansen, som har 

gjort et godt arbejde i år. 

 

 

Ny skolebus 
Skolens bus har gjort det godt i mange år, men 

nu er det tid til en udskiftning. Omkring 1. sep-

tember har vi en anden bus, som bl.a. er udsty-

ret med seler. Den ryger heller ikke så meget, 

så alt i alt er det en god løsning. Indtil den nye 

bus kommer, låner vi os frem… 

 

 
 

 

 

 

 

 

Julestue 
21. november blænder vi op for vores julestue! 

Det bliver fremover altid lørdag i uge 47 i de 

ulige år.  

Forberedelserne er i fuld gang, og I er meget 

velkomne til at hjælpe til. Vi modtager gerne 

gevinster, lopper, praktisk hjælp m.m. I kan 
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henvende jer til skolens kontor eller til forman-

den for julestueudvalget, Kristina Birch. 

 

Pengene fra julestuen i år går til nye møbler på 

gangene og i klasseværelserne. Vi begynder 

med de ældste klasser og rykker gradvist nedef-

ter. 

 

 

Nye skilte 
Vi er ved at opsætte nye skilte, der tydeliggør 

adgangsvejene til skolen. Derfor vil vi minde 

om følgende: 

 

Gående elever: Benytter grusstien. 

Cyklende og rullende elever: Benytter den as-

falterede skolevej. 

Forældre: Parkerer på p-pladsen ved højsko-

lens mødesal. 

Ansatte: Parkerer enten bag hallen eller langs 

skolevejen. (Når forældre ikke skal benytte 

disse p-pladser, er det for at forhindre udbak-

ning i morgentrafikken). 

Vareindlevering: Foregår ved indgangsdøren 

over for hallen. 

Undtagelser: Der kan lade sig gøre at dispen-

sere fra kørsel på skolevejen mod forudgående 

aftale med kontoret.  

Der vil så blive udleveret en seddel, der kan 

lægges i forruden, så andre kan se, at det er ef-

ter aftale. Det kan f.eks. være ved kørsel med 

elev med brækket ben; afhentning af meget ba-

gage el. lign.  

Den p-plads, der er tættest på flagstangen, fri-

holdes til dette brug. Efter kl. 14 må der parke-

res langs skolevejen. 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen 
Her i foråret er der valgt et nyt be-

styrelsesmedlem til Johannessko-

lens bestyrelse: Michael Holm Pe-

tersen. Michael er bankmand og 

er derfor oplagt blevet kasserer.  

 

Bestyrelsen har i øvrigt konstitueret sig således:  

Formand: Christian Rom Christensen 

Næstformand og bygningsansvarlig: Morten 

Rønne Nielsen 

Kasserer: Michael Holm Petersen 

Sekretær: Peter Petersen 

Julestuekontakt: Kristina Birch 

 

 

 
 

Skolegården 
Vi nyder den i fulde drag!  

Som I kan se af billedet ovenfor, så er de store 

anlægsmaskiner skiftet ud med mindre vedlige-

holdelsesværktøjer. Det er dejligt at se, at sko-

legården grønnes, vokser til og bruges. 

 

Ellers er der kun tilbage at ønske jer alle en rig-

tig god sommer! Vi ses til første skoledag ons-

dag den 12. august. 

 

 
Thomas K. Pedersen  
Skoleleder 
 
 
 

 

 

 

Kalender 

 

12. august:  Første skoledag. 

1.-9. klasse møder 8.10-12.50 

0. klasse møder 10.00-11.30 

 

Uge 37:  Faguge og lejrskoler 

 

15. sep.:  Idrætsdag 

 

24. sep.:  Forældredag 


