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God sommer 
Med dette skoleårs sidste nyhedsbrev, vil jeg gerne ønske alle en rigtig dejlig sommer og 
samtidig sige tak for et helt fantastisk herligt, særligt og dejligt år. Det har været en stor 
fornøjelse at opleve året folde sig ud, med et væld af oplivende og oplysense aktivitter, der 
tilsammen og hver for sig har fortsat den gode fortælling om det, der under én hat kunne 
kaldes ”Gudenådalens børneunivers”.

Stor tak til alle medarbejdere for jeres imødekommenhed, hjælpsomhed og ikke mindst store 
engagement – det er det, der får det hele til at spille sammen.

Også en stor tak skal lyde til bestyrelsen for samarbejdet og rigtig mange gode drøftelser i det 
forgangne år. Jeg glæder mig til at fortsætte den gode dialog, til fælles bedste. 

Sidst men ikke mindst stor tak til alle elever og jeres familier – uden jer, ingen 
skole/børnehave/SFO/Klub. Det har været dejligt og meget opløftende at møde jer alle og især 
opleve hvordan, også de sværere udfordringer, bliver tacklet på en fin og ordentlig måde. Jeg 
håber vi kan fortsætte den gode dialog, om både det lette og svære, de kommende år.

Med ønsket om et fortsat rart, konstruktivt, udviklende og spændende samarbejde, vil jeg 
ønske alle en rigtig dejlig sommer.

På hjemmesiden www.gufs.dk kan man se en diasserie med billeder fra det forgangne år – 
ikke alt er med, men som et godt gammelt citat siger: ”Hvis man vil have det hele med, er man 
nødt til, at springe en frygteligt masse over!”.

Velkommen til to nye medarbejdere
Op til sommerafslutningen havde vi ansættelsessamtaler og jeg kan med glæde fortælle, at vi 
har ansat to nye lærere. De har begge haft tid til at være med på planlægningsdagene i sidste 
uge, men begynder først rigtigt efter sommerferien. I løbet af de første par uger vil de få 
lejlighed til at præsentere sig selv nærmere her i nyhedsbrevet. De to nye er:

Jonas Israel Vermund Jørgensen                        Gitte Holm Bech
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Jonas får en del timer i lillemellem og Gitte får mange timer i lillegruppen. Med ansættelsen af 
Jonas og Gitte er vi fuldt bemandet og skulle gerne have sikret en stabil bemanding i 
grupperne.

Kalender og Skema
Aktivitetskalender for skoleåret 2014-15 er klar og lagt op på forældreintra (opslagtavlen). Du 
kan også finde den på hjemmesiden under ”om skolen” ˃ ”kalender”, hvor du også finder 
feriekalender for skoleåret 2014-15. Aktivitetskalenderen er lavet i en praktisk A4 form lige til at 
skrive ud og hænge op på køleskabet. Alle datoer kommer naturligvis også i Intraens 
aktivitetskalender, men på grund af IT systemarbejder, her i ferien, tør vi ikke lægge aktiviterne 
ind, før Itslearning er færdig med arbejdet.

Skemaet til næste skoleår er klar, i rå form, men der mangler et par detaljer, før det endelige 
skema kan lægges op. Det sker også umiddelbart efter ferien – inden skolestart. Mødetiderne 
vil dog i store træk være de samme som i dette skoleår. 
Første skoledag er onsdag den 13. august kl. 8.15 – 12.00.

Rollespil, sommerafslutning og
sidste skoledag

Op til sommerferien havde vi et par forryegende dage med rollespil i skoven, 
sommerafslutning, hvor vore afgangselever blev sendt af sted med et brag, og ikke mindst 
sidste skoledag, hvor selvsamme afgangselever havde tilrettelagt en rigtig sjov og dejlig 
afslutning. Vi kunne ikke have fået en bedre sidste skoledag, at ønske hinanden god ferie og til 
afgangs eleverne god vind – med sol i sind, på. Her blot et par få billeder der viser lidt om de 
sidste dage. Se resten på hjemmesiden www.gufs.dk. 
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