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Kære alle sammen 

Endnu en uge i forårets tegn med nyankomne anemoner er gået. Anemonerne blev skudt afsted med akro-

batisk præcision fra området omkring Roskilde Domkirke, og titter nu frem i de lune dele af skovbunden, 

hvor solen uforhindret trænger ned og sætter gang i spirerne. Den hvide blomstereng vil brede sig og 

kræve sin plads indtil bøgen springer ud. 

 

Stillingsopslag 

Vi har i denne uge slået tre stillinger op til det kommende skoleår. Vi søger en viceskoleleder, som skal af-

løse Susanne samt to lærerstillinger, hvor den ene er Anjas stilling, som valgte at blive i Tyrkiet med sin fa-

milie efter endt orlov. Alle tre stillinger er til besættelse fra 1. august i det kommende skoleår. Der er an-

søgningsfrist mandag d.3/5 kl.12.00. Vi venter i nu spænding og glæder os til at modtage ansøgningerne, 

der vil berige skolen med flere gode kræfter til glæde for vores skole. 

Lempelser på vej 

Med de nye lempelser gældende fra onsdag i den kommende uge, giver det endelig mulighed for at kunne 

mødes op til 50 personer udenfor. Det betyder, at vi igen også må sætte gang i de sociale arrangementer 

uden for skoletiden. En lille opfordring til både kontaktforældre og til jer, der har ønsker om at arrangere 

aktiviteter eller sammenkomster uden for skoledagen til glæde for klasserne. 

Aktiviteter på skolen 

Der er lige nu god gang i skolehjem-samtalerne. En årlig tilbagevendende begivenhed, der styrker skole-

hjemsamarbejdet og indsigt i skoledagen for eleverne. 

Det er blevet 5.a’s tur til at få malet klasseværelset, hvilket er godt i gang og forventes klar i næste uge. Det 

lyser virkelig godt op i klasserne og skaber en god oplevelse af rummet.  

 

 

”Åh anemoner - dækker hele jorden li ´som sne. 

Åh anemoner - snart får jeg vel sommeren at se?” 

 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

Susanne og Thomas 


