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Nyhedsbrev – februar 2019
Kære forældre
Så er 2019 godt i gang, vi har haft de første dage med vinterligt vejr, og hverdagen har for længst
gjort sit indtog på Ølgod Skole.
A-bygningen er nu helt væk, vi er i gang med en helhedsplan for området, og som det første vil der
blive sat hegn op ud mod Bjergegade og P-pladsen og sået græs, (når det kan lade sig gøre), så
området kan tages i brug i løbet af sommeren.
Tagudskiftningen på B- og C-bygningen, Skolegade 11, skrider frem efter planen, og forhåbentlig er
vi færdige med både stilladser og byggeplads i skolegården efter uge 10, så det må siges at have
været en effektiv proces.

Besparelser:
Som I muligvis er opmærksomme på, er der i forbindelse med budgetforliget for 2019 truffet politisk beslutning om, at der skal spares 2% af budgettet i alle organisationer over de næste to år.
I skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg har dette været drøftet længe og indgående hen over
efteråret, og vi har haft vanskeligt ved at tage en endelig beslutning, da vi ikke kan imødekomme
dette krav uden, at det medfører serviceforringelser for elever og forældre.
Noget af det som har været drøftet meget grundigt er lejrskolerne, som har værdi i forhold til både trivsel, læring og fællesskab, men samtidig er en af de poster som koster skolen rigtig mange
penge. Det gælder både den del skolen betaler pr. elev og afregningen for personalets deltagelse –
såvel lønkroner som de undervisningslektioner det ”koster” på årsbasis.
Derfor er det besluttet, at lejrskolen på 3. årgang bortfalder fra og med skoleåret 2019-2020.
Samtidig vil der efter lejrskole på 6. og 9. årgang være elevfridage dagen efter hjemkomst fra lejrskolen, hvilket begrundes i at eleverne har haft en hel del ”ekstra lektioner” i forbindelse med lejrskolen.

AULA:
Fra august 2019 udfases Skoleintra og dermed Forældreintra, som I kender det i dag. I stedet skal
vi i gang med at bruge AULA, som vil give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til
informationer fra skolen. AULA erstatter folkeskolernes brug af SkoleIntra, og bliver fremtidens
kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner.
På Ølgod Skole går vi i gang med at forberede overgangen, så det forhåbentligt går smidigt, når vi
skal skifte over. I vil før sommerferien modtage nærmere informationer om, hvordan I som forældre skal håndtere skiftet til AULA.

Med ønsket om en god vinterferie
På vegne af skolens ledelsesteam
Lene B. Jeppesen

