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Velkommen til det 7. nyhedsbrev i fusionen mellem
Kolt Skole og Hasselager Skole, hvor I blandt andet
kan læse nyt om SFO´ens og klassernes placering i
skoleåret 2013/14.

Jeg håber, I kan holde dampen oppe i disse
lockouttider. Jeg kan fortælle jer, at der er meget stille
på de to skoler. Meget nyt har jeg ikke - situationen
taget i betragtning - men et par områder kan jeg
orientere om.

Klasserne og SFO`ens placering i skoleåret 2013/14

Inden lockouten trådte i kraft den 1. april, nåede
ledelsen at beslutte og orientere medarbejderne om,
hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at placere
klasserne i det kommende skoleår.

Rammerne for placeringen er, at vi råder over Kolt
skole, indtil byggeriet står færdigt i januar 2015 – dog
sættes Højen til salg pr. 1.8.2013.

Vi ønsker, at SFO´en og 0.-3 klasserne skal være på
Kolt Skole, og at 4. klasserne og deres SFO skal være
på Hasselager Skole sammen med 5. og 6. klasserne
og udskolingen.

Vi mener, det er den bedste løsning for alle parter, da
der ikke er plads til indskolingen på Hasselager Skole,
før byggeriet står færdigt. Samtidig er Kolt Skole
indrettet til indskolingsklasser, og skolen rummer ikke
de faglokaler, som er nødvendige for udskolingen.

Med denne løsning vil de mindste børn være afsides
byggeriet, og der vil være ro og plads til at skabe et

godt læringsmiljø for børnene i de nye klasser. Det vil
samtidig skabe det bedste arbejdsmiljø for medar-
bejderne i indskolingen, hvilket er vigtigt for en god ny
start for både elever og medarbejdere.

Det vil sige, at vi inden sommerferien skal have
sammenlagt klasserne, således at hver årgang bliver
tresporet. Det gælder dog ikke den kommende 4.
årgang, som er tosporet. Det betyder ligeledes, at de
lærere, der i det kommende skoleår skal undervise på
den nuværende Kolt Skole, både er lærere fra den
nuværende Kolt Skole og den nuværende Hasselager
Skole. Det samme gælder for 4. og 5. klasserne på
Hasselager Skole.

Effektuering af beslutningen om nye klassedannelser
inden for tidsrammen er selvfølgelig afhængig af, at
lockouten stopper i rimelig tid inden sommerferien. Vi
tager en dag ad gangen.

Økonomi 2013/14

Med det elevtal vi har nu, kan den nye skole i skoleåret
2013/14 undervise ud fra den vejledende timeplan. Det
er vi meget glade for, idet begge skoler i nogle år har
undervist ud fra minimumstimeplanen.

Navnekonkurrence

Til august åbner den nye fælles skole for Kolt og
Hasselager. Men hvad skal skolen hedde?
Vi har allerede fået mange gode forslag, men I kan
stadig nå at skrive til os med nye forslag.

Navnet skal bidrage til at styrke fællesskabet i både
Kolt og Hasselager, der historisk altid har haft samme
rødder, men som i en periode har været delt i to
skoledistrikter. Samtidig må hverken ordet Kolt eller
Hasselager indgå i navnet.

Frist for indlevering af navneforslag er den 29. april kl.
12. I kan aflevere jeres forslag på Kolt Kombibibliotek
eller på Hasselager skoles kontor. I kan også aflevere
på mail til skoleleder Birgitte Rasmussen:
bjras@aarhus.dk
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