
   
 

  

 

Kære forældre i Aale Hjortsvang Børneby.  

Her er et uddrag fra vores bestyrelsesmøde 4. december 2019.  

 

Vi vil gerne sige tak til alle børn og voksne, for en dejlig skolefest. Det var en god aften med 

mange aktiviteter.  

Vi har aldrig haft så mange sponsorer som i år, og gaveregnen indbragte over 6000.- som går 

til den kommende nye skolegård.  

 

Fra USFO 

Der er kommet mange nye børn i USFO’en og det er en positiv udvik ling for Børnebyen. 

Derfor er vi glade for at Martin også er blevet ansat hos os.  

 

I januar starter USFO’en en ny proces op med henblik på at skabe nogle rammer og god 

struktur for både børn og voksne. Det bliver en spændende proces som løber over 6 

måneder. 

 

Der er indkøbt 3 robotter til børnene. De eksperimenterer med IT og programmering, som 

støtter vores vision om at være en innovativ institution. 

 

Det lille bibliotek er desværre blevet permanent nedlagt. Derfor arbejdes der på at etablere 

et nyt og I vil høre nærmere ang. indsamling af skønne alderssvarende bøger til USFO’ens 

Bibliotek. 

 

Projekt Læselyst er fuldt i gang 

Torsdag d. 12. dec. kommer Jesper og Kim igen og besøger jer til fællessamling, for at 

booste jeres læselyst. Her vil de også kåre de bedste videoboganmeldelser.  

Vi har fundet en FANTASTISK præmie til jer, når I rammer målet om at have læst 1000 

bøger! Rigtig god læselyst. 

 

Fremtidsværksted 

Hedensted Kommune har besluttet at der skal laves en ny skolepolitik. For at inddrage 

eleverne har 6 kl. lige som bestyrelsen, været til denne workshop. Lærerne skal ligeledes 

igennem denne workshop, som er en spændende proces, hvor der kommer gode tanker og 

idéer for fremtidens skole.  

 

HUSK! 

Forældrearrangement den 15. januar 2020 kl. 17-19 

Er du også en NEDERN FORÆLDRE? 



   
 

  

Alle bedes at reservere dette tidspunkt. Invitationer bliver sendt ud til alle om kort tid. 

Temaet er udfordringer i forældrerollen i dag. Foredragsholder bliver Anja Rasser, der 

kommer med en humoristisk oplæg herpå.  

 

 

 

 

 


