Bjedstrup
Skole og Børnehus

Nyhedsbrev oktober 2017.
Kære forældre.
Nu hvor de første 2 måneder af dette skoleår er gået, vil vi gerne informere jer om nyt her fra
Bjedstrup Skole og Børnehus.
Trivsels-fokus
Det er vores overbevisning, at trivsel og læring hænger nøje sammen, og det arbejdes der løbende
med i alle sammenhænge. I forbindelse med ”Synlig Læring og Trivsel” har vi her i efteråret valgt
at fokusere særligt på trivselsdelen. Det gælder trivsel for den enkelte, for grupper af børn og for
hele klasser. Og det særlige fokus dækker hele skoledagen fra 6.30 – 17.00. De enkelte team
arbejder med forskellige typer af dataindsamling og vælger ud fra dette en særlig vinkel på trivsel.
I børnehaven arbejdes der med trivsel i forbindelse med Børnemiljø-vurderingerne, og der
undersøges, om dele af materialet fra ”klassetrivsel.dk” kan benyttes i børnesamtalerne med de
ældste børn. Som en del af trivsel arbejder vi med respekt i dialogen barn-barn og barn-voksen.
Forældremøder
De fleste klasser har afholdt forældremøder, og nye forældreråd er blevet valgt. Skolebestyrelsen
har afholdt fælles forældrerådsmøde onsdag d. 4. oktober.
Der afholdes forældremøde i børnehaven 31. oktober. I løbet af aftenen vil der være generel
information om både hverdagen og fokusområder i børnehaven til alle. I sidste del af mødet vil der
være information til nye forældre og om skolestart. Dagsorden følger.
Fællessamling
I morgen fredag, som er første fredag i måneden, er der fællessamling kl. 8.20, hvor alle er
velkomne. Børnehaven optræder med sange fra eventyremnet.
Natskole
Der er efter sommer valgt nyt elevråd, som har været samlet flere gange. Ud af dette er kommet
flere ønsker, og første tiltag bliver Natskole. Det bliver allerede på torsdag d. 12. oktober. Se andet
opslag og tilmelding.
Ikaros, Mini-OL og Skolernes Motionsdag
I kommende uge er der ud over Natskole mange andre aktiviteter. Fritidsklubben har beslaglagt
Salen til Ikaros hele ugen. Fritidsklubben fra Veng kommer på besøg og kæmper. Både børnehave
og skole arbejder med sund kost og motion, hvilket afsluttes med Mini-OL torsdag i børnehaven og
Skolernes Motionsdag fredag.
Skolebyttetur 2018
Vi har truffet aftale med Onsbjergs Friskole om skolebytte i ugen op mod pinse. Vi glæder os til at
komme til Samsø. Det er for langt væk for børnehaven, så der planlægges med en overnatning i en
anden børnehave i området.
Halloween , Lanternefest og Demokrati
Allerede nu er fritidsklubben så småt gået i gang med forberedelser til Halloween, som afsluttes 27.
oktober. Efter efterårsferien er der lanternetid i børnehaven og frem mod kommunalvalg d. 21.
november arbejdes der med demokrati i skoledelen.
De bedste efterårshilsner fra Bjedstrup Skole og Børnehus.

