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Når man kigger referaterne fra årets skolebestyrelsesmøder igennem, kan man se, at de faste traditioner 

bliver holdt ved lige. Så på den måde ligner skolen sig selv. Vi har dog ikke undgået noget turbulens i 

relation til lærerskifte og uro i elevgruppen. 

Det er dejligt, at så mange, som tilfældet er, træder til, når skolen har brug for hjælp. Ikke mindst har Krista 

været til meget stor hjælp som vikar i perioden mellem Maria og Jonas’ afrejse og Louise og Jacobs 

ankomst. 

Da de nye lærere skulle findes, lagde Nick en optimistisk tidsplan, som det imidlertid lykkedes at holde, så 

Louise og Jacob kunne tiltræde allerede den 1. marts. Det har vi alle været meget glade for - ikke alene den 

hurtige tiltræden, men nok så meget den indsats, det nye lærerpar har leveret siden. Det virker, som om I 

er faldet hurtigt til, både på arbejdspladsen og på øen. Og eleverne er glade for jer. I det hele taget er det jo 

som regel ikke børnene, der er bange for lærerskift. Det er som oftest forældrene. Men denne gang har en 

mulig ængstelse vist sig helt overflødig. 

Og så har Nick jo meddelt, at han forlader os. Det er vi kede af, men jeg har fuld forståelse for beslutningen. 

Og det var godt, at du sagde op i så god tid (med et halvt års varsel), at vi sandsynligvis kan nå at få ansat 

din afløser, inden du selv stopper. Det viser Nicks ansvarsfølelse i forhold til at sørge for, at det hele 

fungerer. 

Derudover har tre punkter fyldt lidt ekstra i årets løb, nemlig elevfravær, antimobning og børnefødselsdage. 

Med hensyn til fravær er det vigtig, at forældrene husker at give lærerne besked i god tid, hvis ens barn ikke 

kommer i skole.  Det er jo ikke det barn eller de børn, der er fraværende i nogle dage, der får problemer. 

Det gør de tilbageblevne og lærerne, der kan komme ud for at planlægge et forløb for en elev, der så 

pludselig ikke kommer. 

Vores antimobbestrategi skal vi hele tiden arbejde med, for vi er en skole med løbende - og ofte ret store - 

ændringer i elevsammensætningen. Det skaber nye dynamikker hele tiden, som kræver, at vi hele tiden er 

opmærksomme på, om det falder på plads, eller om der er brug for en særlig indsats. 

Med hensyn til børnefødselsdage vedtog skolebestyrelsen på sit seneste møde i marts et princip om, at til 

børnefødselsdage inviteres efter objektive kriterier, så ingen børn føler sig personligt udelukket. Trods det 

skete det desværre alligevel. I sådan en situation er det dejligt, at skolen går ind og tager de svære samtaler 

- også selv om invitation til en børnefødselsdag jo sådan set ikke er en skoleting. 
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Til slut skal der lyde en stor ros til lærerne. I har virkelig sørget for, at både børn og forældre har haft et 

godt skoleår. Christiansø Skole er et trygt sted at sende børnene hen. Og helt til sidst: Rigtig god vind til 

dem, der nu forlader os: Andreas, Anders og Luna, som skal videre på hver sin efterskole, Frederik, hvis 

familie forlader øen igen, og Nick, som går på pension efter seks år som vores skoleleder. 


