
Nyt fra bestyrelsen august 

Kære Forældre  

Håber I alle har haft en god sommer og ferie.  

Så er vi 14 dage inde i det nye skoleår og vi havde det 1. bestyrelsesmøde i mandags, hvor der var godt 

humør og arbejdsgejst. Simon berettede at der er startet 81 elever og Berit melder at der er 34 børn i 

børnehaven. 

Bestyrelsen har sommeren igennem brugt tid på at holde sig opdateret omkring ansættelse af ny skoleleder 

gennem rekrutteringsfirmaet Bøgetorp. Bøgetorp har 4-5 gode kandidater, som er valgt ud. 

Ansøgningsfristen er fredag d. 20.8 og ansættelsesudvalget er spændte på at se hilse på kandidaterne. Vi 

forventer at den nye kommende leder starter 1.11. Derfor er kontakten med Simon forlænget dertil også.  

Nogen synes måske processen omkring ansættelsen af ny skoleleder er lang, men vi er meget bevidste om 

at denne opgave er vigtig for fremtiden og bestyrelsen mener ikke den er kompetent til at tage denne 

opgave uden professionel hjælp. 

Pr dags dato (19.8) er den nye skolebygning meldt færdig. Der mangler nu færdiggørelse af belægningen på 

området. 

OBS: den nye skolebygning og børnehave bliver indviet lørdag d. 2.10 fra kl 12. Vi har arbejdsweekend 

denne lørdag og så er frokosten jo nemt reddet:0) – mere info kommer senere.  

Som mange ved har der været skybrud og et voldsomt haglvejr d. 26.7 i Fole. Taget over sandkassen ved 

den nye skolebygning blev ødelagt, der har været vand i kælderen (ca 2 cm) så disse småskader er hurtigt 

udbedret. Skolehavens afgrøder og blomster blev desværre ødelagt af den voldsomme haglbyge. 

Børnehaven blev lidt hårdere ramt med ½ m vand i kælderen, så indboet dernede er blevet kasseret. Så Vi 

slap billigere end mange andre i byen. 

8-9 kl havde et ønske til bestyrelsen om forskellige ting til køkken og deres klasseværelse. Vi har lovet at 

prøve at skaffe det til de unge mennesker:0) 

Er der nogen der har følgende liggende må de gerne donerer 

Sofa, sofabord, glas, krus, bestik, tallerkner, elkedel, microovn, bordopvaskemaskine og et langbord og 10 

stole. 

Sensommerhilsner Bestyrelsen 

                         


