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Kære lærere, kære forældre, kære elever
TAK for en afsindigt hyggelig julestemning i fredags – så fuld af musik og dans, og der var
kanelstænger og appelsiner i gløggen, vi fik røde kinder, og ungerne viste frem.
Og TAK for en rigtigt fin julegudstjeneste – med lys og englevinger og sang, koret stod der på række
og lød som et kor der sang med én stemme, og også der i kirkerummet var der musik.
Jeg er sikker på at vi alle, efter den stemningsfulde aften mellem de gule huse på skolen og i dag i
kirken med de høje vinduer og glasmosaikkerne, kun kan gå den fineste juleferie i møde.

2016 har budt på store, svære og spændende opgaver i bestyrelsen – godt vi har været så mange.
Vi har måttet tage trist afsked med Dorte, vi har forlænget Mariannes konstituering liige et par
måneder mere – og vi har for første gang i skolens historie skullet ansætte en ny leder.
Dét var en spændende og stor opgave – og Thomas og jeg der var med fra bestyrelsen fra de første
ord kom på tryk i annoncen, til vi efter mange måneder kunne byde velkommen til Henrik, har nydt
at arbejde så tæt sammen med skolen om en opgave af den kaliber. Og vi er glade for at kunne gå på
juleferie med Henrik i stolen og udsigten til en musisk oplevelse af en ganske særlig slags for lærere
og elever – og forældre – i januar. Det bliver spændende, udfordrende og fedt, det er jeg slet ikke i
tvivl om.

Derudover har vi arrangeret generalforsamling, hvor vi fik slået klo i hele fire nye medlemmer der
har indtaget bestyrelsen med gode idéer og ny energi, vi har bakket op om stiftelsen af Livets Skoles
Venner – de af jer der ikke allerede har fået indlemmet venner, bekendte og familie i skolens
venneforening, kan sagtens nå at forære dem et medlemskab i julegave; det er en rigtigt fin klub at
være medlem af - vi har planlagt vores deltagelse til Vanløse Byfest, vi har med god hjælp fra Anette
fået løst den akutte lokalemangel efter sommerferien hvor 2. klasse rykkede i salen – og vi har talt
om lokaler, set lokaler, set på pavillonbyggerier, talt med banken, holdt møder i flere udvalg.
Og det vil vi fortsætte med også i det nye år …

Til da, må I allesammen få en helt igennem lækker jul – og et fremragende nytår. Vi ses i 2017.
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