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Kære forældre
For mig står julen for en række traditioner, hvor vi
samler os i fællesskaber for at tænde juletræ,
tænde julelys, klippe julepynt, spise æbleskiver,
købe gaver, lave nissesjov og meget andet.
Vi forsøger at finde lys og hjælpe hinanden igennem den mørke tid, hvor sne og slud, kulde og rusk
har godt fat i os. Vi pakker os ind i store jakker, uldsokker og støvler for ikke at fryse.
Alt det imens vi drømmer os hen til forår og sommer, hvor vi igen kan være ude for at lege og grille.
Jeg startede på Søndervangskolen 3. november – og
det har været en første måned med mange skønne
oplevelser.
Jeg har mødt glade, nysgerrige og meget hjælpsomme børn. Jeg har mødt imødekommende, dygtige og dedikerede medarbejdere. Jeg har mødt forældre, som er meget stolte af skolen.
Alt sammen tegn på en god skole. Jeg glæder mig til
at lære alle på skolen meget bedre at kende i det
nye år.
Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår
– og ser frem til samarbejdet med alle i det nye år.
De bedste hilsener
Martin Appel Loft
Konst. Skoleleder

Corona
Corona har endnu en gang sendt lærere og elever over på online undervisning. D. 17. december gik vi alle på en velfortjent
og forhåbentligt dejlig juleferie. Vi vil gerne sige tusind tak for
at alle - børn som voksne - har evnet at tilpasse og omstille sig
de forandringer, der har været nødvendige, ligesom ”afstand,
sprit og håndvask” er blevet faste ingredienser i skoledagen.
De første to skoledag i januar bliver også med online undervisning, men som det ser ud lige nu, glæder vi os til at tage imod
jeres børn til fysisk undervisning d. 5. januar 2022.
Det kan dog ændre sig, og vi opfordre jer kraftigt til at holde
jer opdateret via AULA.

Elev Reviews
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Onsdag d. 1. december afholdt vi Elev
Review 2. Denne gang online i stedet
for fysisk fremmøde.
Afviklingen forløb over al forventning
– selvom en onlinesamtale aldrig kan
erstatte et fysisk møde. Tak for jeres
omstillingsparathed.
Næste Elev Review afholdes onsdag d.
9. marts 2022. Vi håber stærkt på at
kunne afvikle samtalerne fysisk

Status – skoleindskrivning 2022
Vi er i fuld gang med Skoleindskrivning 2022. Vi
glæder os over hvert ét indskrevet barn på skolen.
Men vi vil gerne have endnu flere familier i lokalområdet til at indskrive deres børn på Søndervangskolen.
Så hjælp os derfor meget gerne alle sammen med
at udbrede budskabet om, at indskrivningen er i
fuld gang og med frist d. 7. januar 2021.
I kan skrive jer op via dette link:
Digital Skoleindskrivning
#ComeLearnWithUs

Skolebestyrelsen efter efterårets suppleringsvalg
Stort tillykke til alle nye medlemmer af skolebestyrelsen. Vi har
fået en stærk og handlekraftig bestyrelse på 12 forældremedlemmer, to elever og to medarbejdere. Vi har valgt en bestyrelsesstruktur, hvor de valgte suppleanter deltager i alle møder sammen
med de valgte forældre.
Det giver skolen en mulighed for at trække på gode kræfter for at
gøre en god skole endnu bedre.
Aasim Selaiman er valgt som bestyrelsesformand for skoleåret
2021-22. Stort tillykke med valget. Valg til bestyrelsesformand
(som er for et skoleår) foregår på første møde efter sommerferien.
Blandt eleverne fra Elevrådet er Aland og Dana valgt.
Medarbejderne har valgt Jesper Knudsen og Ali Glundal Nuur.
Se den fulde bestyrelsesoversigt på hjemmesiden.

INDBETALING TIL NY KAnTINEPERIODE
Efter jul og nytår starter en ny kantineperiode, medmindre du
har betalt for hele skoleåret.
Du har to muligheder for betaling:
• For et halvår - Jul til sommerferien = 1.484 kr.
• For et kvartal - Jul til påskeferien = 1.054 kr.
Betaling kan kun ske via MobilePay på: 571863
HUSK at angive barnets KLASSE og NAVN ved indbetalingen!
Ønskes frokost fra og med onsdag d. 5. januar 2022, skal betaling via MobilePay være modtaget senest tirsdag 4. januar 2022.

Ordblindhed

Skolefest
Torsdag d. 10. februar 2022
inviterer vi til skolefest på
Søndervangskolen. Vi glæder
os til at se jer alle. Nærmere
invitation følger, men reserver allerede nu datoen i din
kalender.

Vigtige Datoer i 2022
•

Dagen efter skolefest
(11/2-2022 mødetid fra kl. 8.15-14.00)

•

Translokation for 9. kl.
(22/6-2022 kl. 16-17)

•

Sidste skoledag for alle elever inden sommerferien (24/6-2022)

Vidste du, at egernet lever overalt I
Danmark, hvor der
er skov, bortset fra
Læsø, Anholt,
Samsø, Fanø, Rømø,
Tunø og Ærø.

Undersøgelse
Børn og Unge i Aarhus Kommune har bedt Pluss Leadership A/S om at gennemføre en ekstern undersøgelse af
Søndervangskolen.
Undersøgelsen gennemgår og vurderer samtidig en række
påstande, som har været fremført i pressen, til forvaltningen eller faglige organisationer eller i forbindelse med undersøgelsen. Den bygger på interview med en stor del af
de nuværende medarbejdere på Søndervangskolen, ledere
og medarbejdere i Børn og Unges forvaltning, 20 tidligere
ledere og medarbejdere, repræsentanter for faglige organisationer samt skriftlige dokumenter.
Undersøgelsen er d. 14. december præsenteret for kommunens Børn og Unge-udvalg samt nuværende ledere og
medarbejdere på Søndervangskolen.
Du finder undersøgelsen på vores hjemmeside.
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Vi ønsker alle en
glædelig jul og et
lykkebringende nytår!

