Næsbyhus den 18. august 2017

Kære elever og forældre

En opsamling på forældre/elevmødet den 17/8 – 2017.
Resultatet af torsdagens møde er:

Vedr. transport:
Morgen

Alle elever hentes i henholdsvis Ranum eller Løgstør fra onsdag den 23.8 – 2017.
Eleverne kan komme med rute 111 der starter i Års kl. 06.40 – Farsø kl. 06.57 – V. Hornum kirke
kl. 07.06 er i Ranum kl. 07.26 – eleverne hentes kl. 07.35 i Ranum
Til denne rute er der busser forbinder trafikken. Farsø rute 100 elever fra Hvalpsund.
Et alternativ fra Års er rute 57 der går fra Års kl. 06.39 – Hornum kl. 6.49 – Løgstør kl. 7.24
Bus 541 fra Fjerritslev kommer kl. kl. 7.41. Eleverne hentes i Løgstør kl. 07.45
Som et alternativ til morgenmøde kan der laves aftale om at komme med bussen der starter i Års
kl. 07.39 – Hornum 7.54 (forbindelse med rute 100) - - Løgstør kl. 08.25 – her aftale om afhentning
i Løgstør kl. 08.30. Disse timer læses ekstra på et andet tidspunkt.
Der er enkelte elever der få særlige udfordringer dem taler vi med i løbet af mandag og tirsdag.
Hjemtransport:
Alle elever bringes til Løgstør busterminal til kl. 15.00 eller Ranum kl. 15.15
Fra Løgstør afgår bus 57 kl. 15.05 mod Års – Hornum kl. 15.39 – Års kl.16.14 (forbindelse til
Farsø med rute 57 kl. 16.02 Bus 541 mod Aggersund kl. 15.11)
Fra Ranum afgår bus nr. 111 kl. 15.38 - V. Hornum kl. 15.58(forbindelse til Farsø kl. 16.07) –
Havbro kl. 16.06 - Års kl. 16.14
I denne ende er der ikke flere muligheder da de resterende busser ikke har forbindelser.
STU har deres egen transport plan.
Trine er behjælpelig med ungdomskort og evt. rejsekort

Vedr. Værksteder.
På de forskellige værksteder er følgende lærer:
Metal: Mogens
Auto: Jens frem til september herefter Agge
Træ: Martin og Ingvard
Køkken: Jørgen
IT: Bent
STU: Trine
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Dansk: Dorte
Matematik: Tina –
Ledelse: Ib

Kontor: Birthe
Værkstederne sørger for det arbejdstøj der er behov for i de forskellige værksteder.
Elever på Auto og metal skal i løbet af de næste uger gennemfører et § 17 kursus om arbejdet i
metalværksteder.
De vil arbejde med de produkter der kommer ind til bearbejdning – så kender i nogen der har en ide
der kan bearbejdes på skolen – så bare kom med den.
Der vil nogle gange være behov for at eleverne hjælper på andre værksteder end de er indskrevet på.
Vejledning:
De fleste af eleverne skal i løbet af de næste par mdr. i praktik således de får sig afprøvet.
Hvis man har et praktiksted man gerne vil have prøvet – så lav gerne en foreløbig aftale med
stedet.
Snart skal vi tale om hvad det skal føre frem mod i det næste år. Herunder undervisning i
bogfagligefag som dansk, matematik og engelsk.
Virksomhedsbesøg:
Hver måned vil der være besøg på virksomheder for at se hvad der sker på disse og for at se og høre
om kravene til arbejdet.
Andet:
I løbet af året vil der være forskellige arrangementer til dette brug er der med dette brev en
kalender.
Der kan nævnes følgende:
Forældre og elev møder med spisning
Æbleprojekt
Julestue uge
Introdage for nye elever
Med venlig hilsen
Ib Christensen
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