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Kære alle!
2018 synger på sidste vers, og skolen summer af
julestemte og forventningsfulde unge
mennesker. Året har båret præg af mange
aktiviteter, udvikling, fornyelser, en dejlig
jubilæumsfest og et givende samarbejde med
jer familier. Det luner i den grad at føle jeres
opbakning, men endnu mere at opleve og
bidrage til udvikling af jeres børn i dagligdagen.

Produktionsugen blev startskuddet for
julemåneden. Ivrige børn og forældre, mange
frivillige og endnu engang et dejligt engageret
personale deltog. Kunstværket om påfuglen
stod som et sigende symbol for denne enhed af
fantastiske forskelligheder. Den store opbakning
var rørende.
Det samme gjorde sig gældende ved SFO `ens
årlige julehygge- et vigtigt og værdsat
arrangement. Det bærende samarbejde med
SFO, Børnehuset, Team Nørreå,
Støtteforeningen og Mimers Brønd sætter
prikken over i-et i vores daglige virke og
formidlingen om et fællesskab, der baner vejen
og krydser grænser.
Grænser brydes, når der rejses og
udvekslingselever huses, og vi er villige til at
åbne vores verden for at lære om hinanden.
Veje åbnes, når landsbyer mødes i SFO og
aksesamarbejde, eller også to skoler udvikler et

fælles virke omkring to nye 9.klasser. Jeres
engagement er vores engagement.
Vi er uden tvivl også stolte af vores ældste
elever, der er en fremragende ambassadør for
stedet og med stor empati tager hånd om
skolens yngste og ligeledes viser stor loyalitet
og drivkraft. De er aldrig bange for at tage fat,
hverken fagligt eller menneskeligt.
Luciadagen
var et
samarbejde
med Mimers
Brønd og
Kirken om
emnet
FAMILIE.
Denne
sluttede med
en festlig
gudstjeneste i
Skjern Kirke.
De fremragende aktiviteter og arrangementer
på stedet vidner om et meget højt niveau i alle
henseender. Skolen udvikles og elevtallet er
stigende.
Vi vil nu benytte lejligheden til at ønske jer alle
en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Tak for mange gode stunder og på gensyn i
2019. De bedste ønsker på personalets vegne
Corinna

