Barrit den 3/10-19

Kære forældre
Så er september hurtigt fløjet forbi os. Efteråret har fået ganske godt fat,
regn og blæst er gået hen og blevet den primære vejrtype. Vi ser alle
frem til efterårsferien som venter på os lige om hjørnet.
På skolen har vi haft fagdag. Emnet denne gang var fugle. Der blev arbejdet med mange forskellige materialer. Nogle arbejdede med perler, andre
tegnede, nogle brugt filt og nogle var udenfor og formede fugle af naturmaterialer. Resultatet kan ses rundt på skolens arealer, både indendørs og
udendørs. Det var en super god dag med en rigtigt god stemning. Specialklasserne har været med i det omfang deres lærere vurderede, at eleverne kunne deltage.
Aula erstatter SkoleIntra
Du har sikkert allerede hørt og læst om, at SkoleIntra skal lukke og erstattes af Aula. Fra mandag efter efterårsferien vil alt digital kommunikation mellem skole og hjem foregå i Aula, og der vil ikke længere blive
kommunikeret i SkoleIntra. Aula vil på sigt også blive en løsning, som kan
bruges på landets dagtilbud. Til den tid kan du så følge alle dine børn i ét
og samme system uanset om de er i dagtilbud, skole eller SFO.
Hvad er Aula? Aula bliver fremtidens kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud.
I dette link kan du i en kort film høre og se lidt mere om, hvad Aula er. Videoen er kun på 1½ minut. https://www.youtube.com/watch?v=WYqmrvTUpA0
Hvis du allerede nu vil vide mere om Aula, kan du læse mere
på https://aulainfo.dk/
Efter d. 14/10 bruger vi udelukkende Aula og Skoleintra bliver lukket ned.
Der er tidligere sendt brev ud til alle de forældre, der skal deltage i den
store undersøgelse T3. Det er vigtigt, at vi får så mange forældrebesvarelser som overhovedet muligt. Her d. 3/10 er der desværre kun en svarprocent på 17 % blandt forældrene. Der er deadline på undersøgelsen fredag
d. 11/10, altså i næste uge. Bemærk, at hvis I har flere børn gående på
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skolen, skal I besvare spørgeskemaet for hvert af jeres børn. Jeg håber
meget, at i alle vil tage jer tid til at besvarer spørgeskemaet.
Vi starter snart op med en forsøgs ordning vedrørende sko fri skole. Det
vil sige, at man kun må have indesko eller overtrækssko på når man går
rundt på skolen. Der vil ved ind/ud gangen til legepladsen komme skohylder op til elevernes sko.
Rigtigt god efterårsferie
Med venlig hilsen
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