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Påskefest i billeder  
Billeder: Bente Foged Madsen 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Farvel, gulvspand 
af Stig Bredholt Bahnson                                    
(Red. og bestyrelsesmedlem) 
Alle forældre på skolen kender det: Låne 
nøglen, så man kan låse sig ind på en øde og 
mørk skole en fredag eftermiddag. Lede efter 
gulvskrubbe og rengøringsmiddel - er denne 
sæbe mon den rigtige til dette gulv? Feje, vaske 
og skrubbe… (er der virkelig gjort rent her for 
nylig?) En sur og ensom tjans… Og selvom alle 
gør sig umage, er resultatet nogen gange – 
øhmm, svingende…. Og så sker det jo alligevel, 
at nogen glemmer det, så klasselæreren må stå 
og skælde ud på … nå ja, hvem var det lige, der 
endte med at bytte sig til tjansen denne uge??? 

Men nu er det snart slut! Bestyrelsen har efter 
grundige overvejelser vurderet, at den 
ugentlige rengøring ikke er den optimale måde 
at bruge forældrene på. Det er heller ikke det, 
der skaber engagement og sammenhold. Vi har 
derfor besluttet at afskaffe forældrenes 
rengøringspligter med virkning fra 
sommerferien. Beslutningen gælder dog IKKE 
den fælles årlige rengøringsdag ”Sommersol”. 

Goddag kompetencebank 

Skolen er stadig, som de fleste friskoler, 
afhængig af en vis indsats fra forældrene, og vi 
vil forsat gerne drage nytte af de kræfter og 
ressourcer, der gemmer sig i den store 
forældrekreds. Men helst på en måde, der 
tilgodeser den enkeltes lyst, evner og kapacitet 
- og baseret på frivillighed. Alle forældre vil 
derfor i nærmeste fremtid blive bedt om at 
udfylde et skema (formen er ikke helt fastlagt 
endnu), hvor de kan angive, hvilke evner og 
ressourcer, de kunne have lyst til at stille til 
rådighed.  

 Som eksempler kan nævnes håndværks-
mæssige evner, eller bare lyst til at svinge en 
skovl, en saks eller en kost. Det kan være, man 
er bygningskonstruktør, jurist, designer eller 
musiker, og har lyst til at hjælpe, hvis skolen 
lige mangler én med denne kompetence. Stort 
kørekort eller erfaring med entreprenør-
maskiner er også relevant. Endelig vil vi også 
gerne vide, om nogen har mulighed for at låne 
skolen køretøjer, maskiner eller anhængere til 
f.eks. en arbejdsdag eller en udflugt. Man må 
også gerne fortælle, i hvor stort omfang og på 
hvilke tidspunkter, man eventuelt har 
mulighed for at hjælpe.  

Jeg vil understrege, at formålet egentlig ikke så 
meget er at trække mere på forældrene, men 
derimod at kunne gøre det målrettet og uden 
unødigt at skulle ulejlige en masse folk! 

  

Det vil være vores nye pedel Sesha, der står for 
det praktiske omkring kompetencebanken. 
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Deadline: Inden weekenden, eller 

efter aftale. Send indlæg til 
Bahnson@privat.dk  eller brug forældre-intra 
eller sms 61331549. Relevante 
privatannoncer medtages gratis i det omfang, 
pladsen tillader (kun 1 spaltebredde).     

  Redaktion: Ansvarshavende redaktør: 

Stig Bredholt Bahnson. Øvrige:  Sesha Hart, 
Anne Katrine Wolgast, Bente Foged Madsen, 
Lars Thetmark, Anne Marie Holst 

 Fællesflyveren er et uafhængigt 

medie, lavet af frivillige. Indholdet udtrykker 
ikke nødvendigvis institutionernes holdning. 
Den udkommer så vidt muligt onsdag undt. 
ferier. 

Påskefest i billeder (fortsat) 
Billeder: Bente Foged Madsen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugens flyverprofil    
   
 

 

 

  
 

    

 Anna Fredslund Andersen 

HVAD LAVER DU på skolen? Jeg går i 5. klasse. Jeg 
har tidligere gået på Hylke skole (0.-2. klasse) og 
Virring skole (3. klasse).  

HVOR OG HVORNÅR ER DU FØDT? Jeg er født på 
Skejby sygehus d. 14. februar 2006.  

HVOR BOR DU NU? Jeg bor på en gård tæt på 
Hylke med min mor, far, lillebror, hund (Bonzo), 
kanin (Julie) og 5 høns.  

DIN LIVRET? Suppe og Broccoli.  

DIN YNDLINGSMUSIK? Rock og Klassisk 

DIN YNDLINGSBOG ELLER YNDLINGSFILM? 
Bulderby-bogen er meget hyggelig! 

HVAD ER DER IKKE MANGE, DER VÉD OM DIG? 
Jeg har klappet løveunger i Sydafrika.  

HVAD ER DIT YNDLINGSFAG I SKOLEN? 
Håndarbejde.  

HAR DU EN HOBBY, ELLER GÅR DU TIL NOGET 
SPORT? Jeg går til sang  

SPILLER DU ET INSTRUMENT  Jeg spiller klaver 
og klarinet. 

HVAD ER DET BEDSTE VED SKOLEN? Vennerne 
og farverne.  

HVAD ER DET VÆRSTE? Mudder og lektier 

HVIS DU MÅTTE FÅ EN GRATIS BILLET TIL ET 
STED I VERDEN, HVOR VILLE DU SÅ TAGE HEN? 
Til New Zealand for at besøge familie  

HVAD KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE EFTER 
SKOLEN? - ? - 

ER DER ANDET, DU HAR LYST AT FORTÆLLE? 
Du misser 100% af de skud, du aldrig tager! 

Gåden: Linedanser 

En Linedanser optrådte i cirkus. 
Publikum klappede begejstret, når 
han havde udført sine kunster højt 
oppe over deres hoveder. Men en 
dag, hvor cirkusdirektøren bad ham 
gå på Line, så nægtede han at gøre 
det. Hvorfor mon det??            

Svar til sms 61331549 eller i 
postkassen ved kontoret, så vinder 
du måske Løsning Franskmændene 
spiser snegle, fordi de ikke kan lide 
fast food.             Vinder forrige uge: 
Desværre ingen rigtige svar. 

Årsmøde i Børnehuset Babuska 
Der afholdes årsmøde i Babuska onsdag d. 18. 
april kl. 19:30 - 20:30, hvor vi opfordrer alle 
der gerne vil have indflydelse til at møde op 
og evt. stille op.   

To af de nuværende tre forældre-
repræsentanter træder ud, fordi deres børn 
er kommet i skolealderen, så der er to ledige 
pladser, som skal besættes.  Vi har særligt 
brug for forældre med regnskabs- og 
kommunikationskompetencer, men alle er 
velkomne. 
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