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Kildevældsskolens månedsbrev - august
Kære forældre.
Velkommen til et nyt skoleår til jer alle sammen – nye som ”gamle” på Kildevældsskolen. Vi
glæder os til samarbejdet omkring jeres børn/unge og vores elever. Et givende samarbejde, hvor vi
i fællesskab understøtter jeres børns læring, trivsel og udvikling i en gensidig og respektfuld dialog.
På kildevældsskolen vil vi skabe livsduelige børn/unge - en opgave vi skal løfte i fællesskab. Vi står
på værdierne:

Tillid og Tryghed - Respekt og Fællesskab - Udvikling og Læring
Vi forventer, at I deltager i skolens møder og arrangementer og bidrager konstruktivt til vores
fælles skole. Kildevældsskolen - fællesskabets skole! Børnefamiliens hverdag kan være en logistisk
udfordring, der kræver planlægning, så vi har lavet en årskalender med skolens fælles møder og
arrangementer til jer. I har fået eller får datoer fra lærerne vedr. klassernes individuelle møder og
arrangementer.

Vores ventede helhedsrenovering af skolen samt nybygning af
kulturcentret er nu i fuld gang. Teknisk service leder og - medarbejdere har løbet meget stærkt
sammen med flyttefolkene for at gøre klar til skoleåret. Lærerne har pakket ned og pakket ud og
etableret de nye klasselokaler. De har knoklet og der skal lyde en kæmpe tak til alle sammen for
den store indsats og vilje til at få det hele til at fungere. Vi er ikke helt på plads med alt, men
elektrikere og teknisk service m.fl. arbejder på højtryk for det.
Byggepladsen: Byggepladsen er etableret og det betyder, at parkering bagved skolen ikke længere
er muligt ej heller aflevering/afsætning af jeres børn. Der er tung og farlig trafik til og fra
byggepladsen bag ved skolen og vi henstiller derfor til, at I bruger indgangene fra Bellmansgade.
Men undervisningen er i fuld gang over hele skolen. Vi har fået nye lærere til skolen og følger dem
samt de klasser, der har skiftet lærere i år, tæt, så vi får skabt de gode læringsmiljøer, vi ønsker. Vi
håber, at I også tager godt imod jeres børns nye lærere og bidrager til det gode læringsmiljø og
fællesskab i klassen.
Vi ses i september til forældremøderne. På gensyn.
På vegne af ledelsen/ Anne Marker, Skoleleder.

