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Så fik vi afsluttet året med karameller og vand – og en eksotisk og musikalsk
sommerstemning.
”Det der kunne vi sgu ikke have gjort,” sagde en tidligere elev jeg stod ved siden af, til
sine gamle klassekammerater, og jeg tror han havde ret. Han kunne se der er sket noget
på Livets Skole siden han selv var elev, og det gør der jo; der sker hele tiden noget,
skolen udvikler sig.
Det samme gør vi i bestyrelsen.
Vi har nu holdt skoleårets sidste bestyrelsesmøde og planlagt meget af det vi skal arbejde
videre med på den anden side af sommeren. Over de næste mange måneder vil vi blandt
andet lave en forretningsorden og et årshjul for bestyrelsens arbejde, og vi vil gå i
dybden med skolens værdier og visioner. Derudover vil vi sammen med skolens leder og
lærere styrke kommunikationen i alle led – vi vil drømme og lægge planer sådan at skolen
vedbliver at være et dejligt, udviklende og helt igennem godt sted at være, og vi vil
fortsat arbejde på at finde den bedst mulige løsning på skolens pladsmæssige
udfordringer.
Der ligger altså alt muligt lækkert vi skal i gang med på den anden side af ferien – men
inden vi når dertil, vil jeg gerne sige tak for året.

TAK
til alle I forældre der har engageret jer i forældreråd og arrangeret voksenhygge og
fællesudflugter, til festudvalget for Halloween(u)hygge, julestemning i vintermørket og
en swingende sommerstemning at gå på ferie på, og tak til alle jer andre som gennem
hele året engagerer jer i skolens arbejde i øvrigt og har sørget for at holde madgrupper
og lavet legeaftaler, har lagt bil til skrald og storindkøb og deltaget i skolens
arrangementer. Jeg ved at det bliver værdsat.
TAK
til jer lærere – fordi I hver dag har fokus på vores børns trivsel og faglighed, fordi I ved
siden af den almindelige undervisning lægger tid og energi i planlægning af emneuger og
udflugter, lejrskole og skolens fødselsdag - og fordi I tager jer tid til at snakke med os,
forældrene, i køkkenet og på legepladsen, besvare mails og tage telefonen.
I gør et helt igennem fantastisk arbejde.

Solrig & skøn sommer til jer alle!
Louise
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