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December har ramt os. Foran os ligger aftener med julekalendere og risengrød og
juleklip. Og julehjerter, for søren, masser af hjerter, og inden vi rigtigt når at fatte det,
er det juleferie, og en lang en af slagsen i år.
Heldigvis. For der er nogen som trænger til det.
Som I alle formodentlig har bemærket, løber lærerne ekstrastærkt for tiden – og har
gjort det længe. De har dækket Danieles skema siden han blev syg og senere stoppede på
skolen, og Mettes timer når hun har skullet passe kontoret – og hele tiden har de sørget
for at skolens hverdag har været så lidt påvirket som overhovedet muligt.
Midt i det hele kom Dortes langvarige sygemelding. Det har ramt mange af os, for Dorte
er savnet – men heldigvis har Marianne og Mette holdt sammen på det hele, i fællesskab
med lærerne. Og når vi vender tilbage efter juleferie, er der heldigvis nye lærerkræfter –
tag godt imod dem - Mette holder velfortjent barsel, og Marianne har for alvor indtaget
kontoret.
Men det er godt gået, det hele. Vores børn har de sejeste lærere.
Det har vi talt meget om i bestyrelsen i denne første halvdel af skoleåret.
*
Noget vi også har vendt op til flere gange og på flere møder - indtil det endelig faldt på
plads midt i Halloween(u)hyggen - var hvor vi dog skulle finde plads til krea og
lærerforberedelse når lejen af det lokale vi havde lige på den anden side af gaden, udløb
den 1. november.
Vi arbejdede gennem flere måneder på at finde et egnet lokale. Og den opgave var
indimellem lige lovlig spændende. Da vi havde det første nye lokale på hånden, påtog
Jesper sig kækt opgaven at aftale pris og betingelser for lejen – og da det gik i vasken,
fortsatte han ufortrødent til han til sidst landede en aftale om det lokale vi nu har fået.
Endnu en gang lige på den anden side af gaden.
Det er også godt gået.

*
Når vi ikke har arbejdet på at finde nyt krea-forberedelses-lokale, har vi koncentreret os
om de lokaler vi allerede har.
Som nogle af jer ved, opdagede man før sommerferien at der var fugt i toilettet i
forhuset. I den forbindelse gennemgik et ingeniørfirma både bag- og forhus med henblik
på at afdække om der var skimmelsvamp i nogle af de andre vægge. Rapporten slog fast
at det var der ikke.
Senere viste det sig at der alligevel var en væg i baghuset som var angrebet.
Vi fik væggen udbedret og har nu entreret med de folk som reparerede væggen, og deres
dygtige ingeniør, for at få deres vurdering – ikke kun hvad angår skimmelsvamp, men
bygningernes stand i det hele taget.
De har nu været og kigge på bygningerne, og vil over det næste stykke tid gennemgå dem
mere minutiøst, og vi vil sammen med dem arbejde på at eleverne og lærerne har det
bedst mulige indeklima.
Samtidig har vi hyret en tømrer som hurtigst muligt vil reparere døren og et vindue i
salen – sådan at også den er tør og god at være i.
*
Siden den nye bestyrelse blev konstitueret i foråret, har vi fået en del af vores arbejde
ned på papir.
Vi har lavet et årshjul – hvornår gør vi hvad? Vi har lavet forretningsorden – hvem gør
hvad og hvordan? Og vi har fundet en ny kasserer.
Claus, som er far til to børn i børnehaveklassen, er god til tal og har påtaget sig opgaven
at holde os i bestyrelsen opdateret om budgettet i samarbejde med vores bogholder og
Inge – og det er vi rigtigt glade for.
*
Der har været drøn på gennem de sidste mange måneder. Alle har vi haft opgaver med
hjem fra møderne, vi har mailet og ringet og talt, og vi er klar til at fortsætte arbejdet
efter juleferien. Det bliver godt.
Til da: Må I alle få en helt igennem dejlig december og jul – fuld af lækkerhed og
julehjerter, masser af julehjerter.
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