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Nyhedsbrev oktober 2018
Kære forældre.
Vi har i denne uge afholdt ansættelsessamtaler til pædagogstillingen i Børnehaven pr 1.
december og børnehaveklasselederstillingen.
Vi har fået ansat 2 dygtige og engagerede pædagoger. Til stillingen i børnehaven holder vi
informationerne tilbage til vedkommende har fået snakket med sin arbejdsplads. Til
børnehaveklassen har vi fået ansat Lone Sørensen, som tidligere har været ansat i på
Sølund og i Vrold Børnehus. Hun er 36 år, og hun bor i Hylke. Og en god nyhed er, at
Lone starter allerede på torsdag d. 1. november. Henriette har sidste dag på mandag.
Nyt fra Skole og Børnehus
Mandag d. 5. november ruller 2 børn fra børnehaven som de sidste ind i 0.1. klasse. Vi
byder ved en fælles ceremoni på Pyramiden kl. 9.00 de 2 børn velkommen i skole og
fritidsklub. Alle forældre er meget velkomne til at deltage.
Nyt fra Bestyrelsen
Onsdag d. 21. november kl. 20.00 – 21.30 inviteres alle
forældre til foredrag med Thomas Skovbo. Tilmelding på
Intra.

.

Momo-challenge
Blandt børnene i skolen huserer internetfænomenet Momo.
Børnene modtager via sociale medier udfordringer, der handler om at skade sig selv eller
andre, og med trusler om, at det vil gå ud over ens familie, hvis mange ikke tager
udfordringen op. Der huserer ”nyheder” om at børn tager deres eget liv, og at der er
bagmænd, der står bag.
Vi har modtaget information fra SSP-samarbejdet i kommunen. De oplyser, at der med års
mellemrum florerer denne form for fænomener fulgt af en masse myter. Momo, som
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huserer i øjeblikket, benyttes til at udfordre hinanden, skræmme hinanden og til decideret
mobning. Og pointen er, at det er børnene selv, der sender hinanden udfordringerne, og
holder liv i fænomenet. På skolen tager vi fænomenet op i klasserne, men vi har i høj grad
brug for, at I som forældre tager hånd om jeres børns liv på nettet og holder jeg opdateret
på, hvad der ske i denne usynlige verden.
Her er fem gode råd til forældre om momo challenge fra Børns Vilkår:
https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/5-gode-raad-til-foraeldre-om-momochallenge/
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