
Forældreinformation 

tirsdag den 1. oktober 2019 

Jeg ønsker jer alle en god uge, og til jer der holder ferie i uge 42 - rigtig god ferie.  

Med venlig hilsen 

Anette Petersen 

Skoleleder 

Fagdage 

Fra mandag den 7. oktober til fredag den 11. oktober har vi fagdage. Det betyder, at det 

”normale” skema holder pause. Det kan også betyde ændrede tider for, hvornår jeres barn 

har fri. Hold derfor ekstra øje med Forældrenintra og ugeplanerne. 

5. klasse er mandag på tur til Affald+ i Næstved. Onsdag skal 5. og 6. klasse på besøg hos 

Henrik Terkelsen på Glænø. 

Skolernes Motionsdag 

Ingen efterårsferie uden Skolernes Motionsdag - en dag der har sin oprindelse fra folkesko-

lerne på Fyn, hvor den første Skolernes Motionsdag blev afholdt i 1982.  

I vil få særskilt besked om selve motionsdagen, men 0.-3. klasse har fri kl. 13:05, og  

4.-6. klasse får fri kl. 13:45. 

Forældrebestyrelsen laver mad til alle der er tilmeldt madordning denne dag.  

Information kom ud på Forældreintra i uge 39.  

Husk sidste tilmelding er torsdag den 3. oktober.  

AULA 

Nu kommer AULA, ForældreIntras efterfølger. Efter efterårsferien skulle det gerne virke.  

Jeres barn har i dag tirsdag eller i morgen onsdag en folder med hjem. Her kan I læse om 

det nye AULA.  

Vi fra kontoret har opsat en startside, når I logger på første gang. Her vil I blive mødt af 

nogle intro spørgsmål, som I måske allerede har besvaret tidligere på skoleåret.  

Vi beklager dette dobbeltarbejde, men sådan er systemet. 

Systemet er nyt for os alle, skolens ansatte og jeg vil gøre ALT for at overgangen vil gå så 

nemt som muligt. Vi kan ikke udelukke udfordringer, og vi vil givetvis ikke kunne svare på 

alt - men vi vil gøre os umage.  

Husk vi altid træffes på telefon 55421444 og mail kirkeskovsskolen@slagelse.dk 

Et lille kig på hvad september bl.a. gav eleverne på Kirkeskovsskolen. Lejrskole på Bornholm, 

hvor klipper og hav mødes, et besøg på Glænø kan også give halm i håret, og faget håndværk 

og design kan fylde hele stueetagen. 


