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Velkommen 
Velkommen til et nyt skoleår på Johannessk
len efter en forhåbentlig god sommerferie. 
Charles Baudelaire (1821-1867) sagde: ”L
sten fortærer os. Arbejde styrker os. Lad os 
vælge.” Nu venter arbejdet for de fleste af os 
– og det er nok godt sådan – så det vælger vi! 
 
Vi glæder os til at komme i gang. Vi begy
der med lærermøder mandag og tirsdag, hvor 
vi planlægger det kommende skoleår, og hvor 
vi også har indlagt et oplæg ved vores nye l
der af Resursecentreret for Specialund
ning Karen Kaas om ADHD. Desværre er 
sygdommen i vækst, og vi vil gerne møde de 
børn, der har ADHD på en sådan måde, at vi 
støtter dem, så godt vi kan i den måde, vi gør 
tingene på.  
 
Nye elever 
Hjertelig velkommen til ca. 20 nye elever, der 
begynder på Johannesskolen. Jeg har haft ri
tig mange samtaler i løbet af foråret, og langt 
de fleste har udmøntet sig i en indmeldelse til 
skolen. Det betyder, at klasserne næsten er 
fyldt op, og det glæder vi os meget over. Vi 
håber, at de nye børn hurtigt bliver sluset ind i 
klasserne, og at forældrene må opleve, at de 
traf det rigtige valg. 
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SFO og 3. klasserne 
De børn, der går i 3. klasserne
SFO, skal møde i hallen, hvor
et stort lokale til dem. De er de store (i denne 
sammenhæng), og mon ikke at de kan synes, 
at det er rart, at de har et lokale helt for sig 
selv – og så i nærheden af multibanen. Jacob 
Bredtoft bliver leder af denne afdeling. Han er 
pr. 1. maj blevet udnævnt til souschef i SFO. 
 
Forældreaften med foredragsholder
Den 10. marts kl. 19.00 afholder vi et møde 
med den kendte foredragsholder Lola Jensen. 
 
Lola Jensen er socialpædagog, familieve
leder, foredragsholder, forfatter samt tidl
gere medvirkende på TV3, TV
radio, TV2 go’ morgen
re på, at Lola Jensen - 
og samtidig humoristiske tilgang til omr
det - vil være i stand til at give nogle gode 
indspark til den pædagogiske hverdag på 
en skole.  
 
Vi ser frem til et godt, konstruktivt, åb
lidsfuldt og ærligt samarbejde i skoleåret, der 
kommer.  
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De børn, der går i 3. klasserne, og som går i 
SFO, skal møde i hallen, hvor vi har indrettet 
et stort lokale til dem. De er de store (i denne 
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Jens Peter Rejkjær 
Skoleleder 


