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Hej Jacob.
Selv tak ☺.
Vi har bestyrelsesmøde i morgen aften, og jeg vil tage emnet op under eventuelt, da vi har en meget fyldt
dagsorden. Det tænker jeg er første skridt.
Jeg synes, at dine pointer er rigtigt gode, og jeg tror også at resten af bestyrelsen vil være enig i, at det giver mening
at gå efter en udvidelse af skoledistriktet ud mod Da Vinci Parken. Hvor meget vi vil kæmpe om det på nuværende
tidspunkt, er svært at sige, da vi har rigtigt meget at se til som bestyrelse, og forældregruppen på skolen er svære at
engagere.
Jeg synes, at du kan sige, at du har taget kontakt til Seminarieskolens bestyrelse, som vil drøfte emnet. Du må også
gerne sige, at Seminarieskolen oplever tilbagegang i antal elever pga. frit skolevalg og en uhensigtsmæssig struktur
omkring tilknyttede børnehaver, og at vores mål er, at 100 % af kvarterets børn går på skolen. For de nuværende 0.
klasser er dette tal omkring 50 %!
Jeg håber, I får en god cykeltur og ikke mindst dialog med Skoleudvalget.
Bedste hilsner,
Karen
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Emne: Cykeltur med skoleudvalget
Hej Karen,
Tak for sidst! Jeg håber ligeledes, at du har haft en god efterårsferie.
Det er onsdag i denne uge, at repræsentanter for grundejerforeningerne herude i vores del af Gug skal på cykeltur
med med Skoleudvalget.
Har I haft møde i jeres skolebestyrelse, eller har du haft lejlighed til at snakke med nogle af dine
bestyrelsesmedlemmer om vores kontakt?
Jeg var ude og cykle i weekenden – forbi Gigantium og hen til Seminarieskolen. Det giver rigtig god mening at tilføre
Da Vinci Parken samt en del af Universitetsområdet til Seminarieskolen. Det virker meget logisk. Endvidere er der jf.
Krak 2,7 kilometer fra Da Vinci Parken og til Herningvejens Skole. Det betyder, at kommunen skal stille gratis
transport til rådighed for eleverne i 0. klasse til 3. klasse grundet afstanden. De penge kunne spares, såfremt
området hørte til Seminarieskolen.
Kan jeg sige noget på onsdag? Hvad og hvor meget kan jeg sige?
Jeg håber, at høre fra dig inden onsdag.
Med venlig hilsen
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