Septemberhilsen 2019
Nu kommer AULA
Den 18. november lukker SkoleIntra, og I kan ikke
længere logge ind her. I skal herefter til at bruge
AULA, som er den nye indgang for alle forældre,
der har børn i offentlige institutioner. Vi ser frem
til bruge et mere moderne og brugervenligt
system og håber blot, at de udfordringer, der
erfaringsmæssigt opstår ved indførelse af nye ITsystemer, er taget i de pilotprojekter, der er kørt i
fire af landets kommuner.
I vil modtage en række informationer om,
hvordan I kan bruge AULA i den nærmeste
fremtid.
Facebook
Skolens facebookside har fået en flyvende start.
Vi er nu oppe på 250 følgere. Vi præsenterer små
historier fra dagligdagen på alle tre skoler, og I får
her et bredere indblik i skolens hverdag end blot
jeres egne børns årgange. Gå ind og se mere her

klar ved skolestart, men efterhånden begynder
de fleste flyttekasser at være pakket ud, og ved
nærmere eftersyn viser det sig, at næsten alle
lokaler i SFO er ændret, således at vi nu står klar
med et nærmest nyt SFO-tilbud, hvor SFObygning, indskolingsbygning, idrætshallen og
udearealerne danner rammen om spændende
fritidsaktiviteter om eftermiddagen.
Vi er trukket i arbejdstøjet i forhold til fusionen,
der skal foregå i august 2020, hvor mellemtrin og
udskoling skal flytte fra Toftehøjskolen til
Hampelandskolen.
Personale og ledelse vil i forskellige
arbejdsgrupper sørge for, at bibliotek, faglokaler,
undervisningsmaterialer mm. bliver sorteret og
flyttet sammen på en god måde, så vi får det
bedste fra begge verdener. Det samme gælder
naturligvis i forhold til undervisningspraksis,
teamsamarbejde mv., så også her foregår der
processer, der arbejder i den retning. Det er en
kompliceret og til tider frustrerende proces. Men
det er også spændende og en anledning til at
rydde op, og forhåbentlig ender det ud i, at I –
forældre – og jeres børn efter fusionen vil opleve
en endnu bedre skole end i dag.
Vi vil kommunikere løbende om processen i
fusionen.

Venlig hilsen
Fusion
Indskoling og SFO er nu flyttet fra Toftehøjskolen
til Hampelandskolen. Det har været hårdt og
spændende arbejde at gøre klar. Ikke alt var helt
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