Beretning for Alme Skole forår 2019

På Alme skole er vi i skrivende stund 197 elever, indskrivning til før SFO er lidt færre end vi ønsker, der er
pt. 15 nye elever indskrevet til maj. Vi ville meget gerne om vi kunne få 10-15 børn flere, det vil gøre
skolens drift lettere.
Vi har i efterår 2018 færdig gjort opsætningen af et nyt varme- og varmtvands forsyning. Et mere miljø
venligt ”luft til vand” varme system, der erstatter det nuværende oliefyr. Dette sammen med isolering og
nye energi rigtige vinduer i den gamle del af skolebygning, vil give skolen en god besparelse på varme
udgiften.
Før jul meddelte vores skoleleder Peter Skov Thomsen, at han vælger at gå på pension til efteråret 2019.
Bestyrelsen har siden arbejdet med at finde en ny skoleleder til Alme skole, som vi ønsker, skal starte efter
sommerferien 2019, vi har erfaret at Gud der har alle ting i sine hænder, har velsignet os i dette arbejde.
Den 24. november havde vi Julestue på Alme skole, det var en rigtig dejlig dag, med mange besøg og vi fik
en rigtig god gave og den glade vinder af en rejs for to til Thailand i 2 uger, blev udtrukket i blandt de
mange der havde købt Alme Julestue lodsedler. Overskuddet fra lodsedler og Julestuen går til udbygning af
legepladsen i skolegården, ny gummi belægning i skolegården, samt en ny parkour bane.
Vi er meget taknemlige for at vide at mange husker os i forbøn, og vil gerne sige tak og opfordre til stadig at
bed for Alme Skole, for medarbejder, elever og for at Gud fortsat vil velsigne os, så vi kan drive en kristen
friskole i Alme, hvor vi kan møde den enkelte elev med en rigtig høj faglighed og vigtigst af alt, kan fortælle
at vi har en frelser der elsker os så højt, at han gave sig selv som løsesum for os.
På Bestyrelsens vegne
Jens Dyndegaard

