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Tlf.: 79797890

Kære læser!
I sidder og læser første udgave Bramdrup Skoles nyhedsbrev. Et nyt
initiativ, der gerne, sammen med Intra og vores Facebookside, skal give
jer indblik i livet på Bramdrup Skole.

Kommende
begivenheder
23-06-2017
Sidste skoledag

10-08-2017
Første skoledag

Rigtig god læselyst.

Sommerferien nærmer sig, og vi er ved at afslutte dette skoleår og gøre
klar til et nyt.
Året har budt på en masse gode oplevelser. Et af vore indsatsomåder,
naturfag, har fået ekstra meget fokus fra interne og eksterne
samarbejdspartnere. Her kan bl.a. nævnes Georg Gearløs-dag for hele
skolen. Biohack, et projekt i samarbejde med Syddansk universitet, hvor
naturfagene på 8. årgang blev flyttet til Pakhuset, som sluttede af med
fremvisning til Forskningens døgn på SDU. First Lego League, hvor 6.
årgangs elever præsterede at komme i finalen i Bodø og til European
Championship i Århus. Alle begivenheder, der betyder meget for den
enkelte elev, klasse, årgang, men også for hele skolen. Vi vil forsøge at
skabe flere af disse oplevelser i kommende skoleår.

Idrætsskole

8. ÅRG TIL FORSKNINGENS DØGN PÅ SDU

6. ÅRGANGSELEVER TIL FLL I Å RHUS

I forbindelse med at Bramdrup Skole er blevet idrætsskole, vil skolen i kommende skoleår byde kommunale
idrætsforeninger indenfor. Foreningerne vil i idrætsundervisningen i 0.- 6.klasse komme med deres dygtigste
trænere og give eleverne indsigt i lige netop deres specifikke idrætsdisciplin. Hver klasse skal igennem et til to
forskellige forløb af 5 ugers varighed. Foreningerne, der deltager, er alle blåstemplede af kommunens
elitekoordinator, idet trænerne skal være uddannede på højt nationalt niveau.
Eleverne kan være heldige at få træning i følgende idrætsdiscipliner det kommende år: Brydning, bowling,
svømning, tennis, håndbold og volleyball.
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Skolens udeområder
Som I måske husker, så fik vi i 2016 udarbejdet en helhedsplan for skolens
udeområder. At få hele planen realiseret er utopisk, men mindre kan også
gøre det. Planen gør os i stand til at prioritere og sætte ind, når der er
økonomisk mulighed herfor.
Første element af helhedsplanen er etableret, nemlig cross træningsbanen
på det sydvestlige hjørne af skolens matrikel. Husk, at banen er til alles fri
afbenyttelse - også fritiden. Med en smartphone kan man scanne en QRkode, der viser, hvordan øvelserne skal udføres korrekt. Altså ingen
undskyldninger for ikke at iføre sig sportstøjet og få lidt motion

P ANNABANE I SKOLEGÅRDEN
Vi har tillige indkøbt fire såkaldte Pannabaner. Pannabaner er små
fodboldbaner med bander og små mål. Banerne bliver flittigt brugt både af mellemtrineleverne og
indskolingseleverne.
I foråret indsendte skolen et budgetudvidelsesforslag til det kommunale budget 2018. Vi har ansøgt om penge
til bl.a. at købe og etablere et stort klatrestativ, siddeområder samt et præsentabelt indgangsområde til
mellemtrinnets skolegård. Vi håber, at vi kan tilgodeses. Der er virkelig behov for bedre forhold til vores
mellemste elever.
Udover ovennævnte, så er der afsat penge til at løse ”vandproblematikkerne”
bag SFO (Multihuset). I har sikkert oplevet, at der ved det mindste nedbør, skabes
store vandpytter i området. Vi venter pt. på at få afgjort, hvem der skal foretage
arbejdet.
I efteråret er der planlagt ny asfaltbelægning på Møllegårdsvej, vest for skolen. Vi
håber, i den forbindelse, at kunne få mindre nærtrafikale forbedringer i form af
nogle ekstra P-pladser. Dette er ikke afgjort endnu.
I denne uge er der blevet opsat et skilt på afsætningspladsen på vestsiden af
gymnastiksalen. Området er, som tidligere udmeldt, ikke beregnet til parkering,
men til afsætning – en såkaldt Kiss ’n ride-plads. Skiltet signalerer standsning
forbudt, med undertavle, ”Ind- og udstigning tilladt”.

K ISS 'N RIDE VED GYMNASTIKSAL

Ansættelser
Når et skoleår slutter, er der oftest også medarbejdere, der slutter. Dette gælder også i år. Efter mange års tro
tjeneste tager vi afsked med Karen Marie Lauridsen og Jens Bo Pedersen, der begge går på pension. Henriette
Lund Laycock har været ansat i et årsvikariat, og vi tager derfor også afsked med hende.
Vi har fastansat Janne Witt Tønnesen, som bliver dansk- og klasselærer i indskolingen. Yderligere har vi ansat
Tony Jensen, der skal have dansk i overbygningen.
I specialcentret har vi taget pænt afsked med Halina Knudsen, der går på pension. Alin Farcas og Rikke Iversen
har søgt nye græsgange, og yderligere slutter vikariaterne, som Mike Povlsen, Daniel True og Morten Krogh har
varetaget. Vi har i stedet ansat Kirsten Ellerbek, Thomas Rasmussen og Mathilde Frikke.
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I SFO’en stopper Michael Lund, Signe Bonde og Karina Torbensen, da de har søgt nye udfordringer. Herudover
skal vi det kommende skoleår undvære pædagogmedhjælpere Jette og Jytte, der skal i gang med et års
efteruddannelse, og derefter vender tilbage som uddannede pædagogiske assistenter til skoleåret 18/19. Vi
har i de stillinger ansat Tue Kruse, Christian Blicher Hyllestad og Rikke H. Krabsen som skolepædagoger. Både
Tue, Christian og Rikke er uddannede pædagoger og har alle erfaring fra skole og SFO. Herudover har vi en
stilling mere i det kommende skoleår, men her kan vi ikke helt løfte sløret endnu for, hvem der kommer i den
stilling.
Til vores ”pedelkorps” har vi fået overflyttet Bjarne Hans Jørgensen og ansat Rune Skriver Rasmussen.
Slutteligt stopper vores sekretær Susanne Fisker, der går på pension.
Vi ønsker alle held og lykke i de nye udfordringer, de nu skal ud og udfolde sig med.

OL og afslutning
Thailand, Vietnam, Ecuador, Malaysia, Peru... Vi har i denne uge
afholdt OL-uge, hvor venskabsklasser har fået et land, de skulle
repræsentere. I alt 14 lande. Den har bl.a. stået på fodboldgolf,
skovstratego, finsk rundbold og cheerleading konkurrence. En
uge, hvor fokus har været på fællesskab og bevægelse.
Afslutningen foregik i Bramdrupdam Sports- og mødecenter,
hvor alle børn og voksne var samlet til finalen i cheerleading og
præmieoverrækkelse. En super afslutning med energi, flotte
opvisninger og god stemning. Det er dejligt, at kunne gå på
ferie med sådan en fælles oplevelse i erindringen.

OL- AFSLUTNING I BSMC

RIGTIG GOD SOMMER TIL JER ALLE
MED VENLIG HILSEN LEDELSEN PÅ BRAMDRUP SKOLE

P RÆMIEOVERRÆKKELSE TIL OL
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