
 

 

Skolebestyrelsens klumme, oktober 2019 

 

Skoleåret er kommet godt i gang for store såvel som små, og de tre matrikler 
summer af liv, glæden ved at være tilbage i skolen og hos kammeraterne. 

Uanset hvilken årgang vores børn går på, så betyder fællesskabet rigtig meget, ikke 
mindst de gode venner som man deler mange timer sammen med hver dag i skolen – 
og sikkert også i fritiden.  

For udskolingseleverne har det nye skoleår budt på nye regler omkring brugen af 
mobiltelefon – reglerne er blevet taget godt imod, og det har ikke givet anledning til 
problemer. Flere elever synes efter sigende faktisk at det er rigtig rart at fokus flyttes 
fra Snapchat, YouTube, Instagram og Facebook til den virkelige verden.  

På afdeling Glumsø blev der i uge 37 afholdt A-uge, hvor elever fra alle skolens 
årgange deltog aktivt i at få stablet det lille samfund ”Fællesskabet” på benene. 
Børnene blev inddelt på tværs af såvel klasse som årgang, og brugte ugen på at lave 
blandt andet kasino, bank, frisørsalon, restaurant og avis. Torsdag sluttede ugen med 
besøg af elever, forældre og søskende, som kunne komme forbi ”Fællesskabet” og se 
resultatet af ugens anstrengelser. En uge hvor der arbejdes på tværs af årgange og 
klasser giver god grobund for fællesskab på tværs og nye bekendtskaber børnene 
imellem. Det forlyder fra afdeling Glumsø at det har været en rigtig god A-uge.  

Efterårsferien ligger ikke fjernt i horisonten, og her indbydes der til glæde, bevægelse 
og fællesskab i forbindelse med skolernes årlige motionsdag som afholdes på alle 
Susåskolens afdelinger. Der er allerede nu mange børn som glæder sig til 
motionsdagen, til en hyggelig dag med vennerne fra klassen såvel som skolens øvrige 
elever, samt til måske at slå den personlige rekord fra sidste motionsdag. Rigtig god 
motionsdag til alle.  

Efteråret betyder for alle forældre, at der afholdes forældremøder på årgangene og i 
de respektive klasser. Skolebestyrelsen har en målsætning om at deltage på 
forældremøder på samtlige årgange på skolens tre afdelinger med et kort indlæg om 
skolebestyrelsens arbejde i løbet af det forgangne skoleår. Vi er blevet taget rigtig 
godt imod på de afholdte forældremøder, og indlæggene har forhåbentlig skabt et lille 
indblik i skolebestyrelsens arbejde, ligesom det har givet anledning til gode spørgsmål 
og emner, som skolebestyrelsen kan arbejde videre med i det igangværende skoleår.  
Vi glæder os til at deltage i de sidste forældremøder her i starten af oktober måned, 
samt til at deltage igen næste år!  

 

På skolebestyrelsens vegne,  

Lisbeth Lysfelt 


