Nyt fra Støtteforeningen – December 2013
Nye elever
Elevtilgangen har været stigende på det seneste, og status er lige nu, at 40 ud af
skolens 123 elever har bopæl i andre skoledistrikter.
Eleverne kommer primært fra Skjern, men vi har også klassekammerater fra
Velling, Lem og Rækker Mølle. Det er tegn på, at vi har noget unikt i Stauning. Vi
har en god skole og et godt og attraktivt alternativ til de øvrige skoler i omegnen, og
det kan vi være rigtigt stolte af.
Det betyder også, at der er pres på støtteforeningen busordning. Takket være Ivans
gode koordineringsevner og en stor gruppe frivillige chauffører, er det indtil videre
gået gnidningsfrit. Med udsigt til en stigende elevtilgang, bliver det dog nødvendigt
at reformere ordningen i et eller andet omfang.
Vi afventer stadig den konkrete udmøntning af folkeskolereformen, inden vi kender
det reelle behov for bustransport. Vi har desuden, i samarbejde med
fællesbestyrelsen, indsendt vores ønsker til Midttrafik vedrørende næste skoleårs
busruter i håb om, at ruterne mellem Stauning og Skjern i højere grad kan benyttes
af vores elever.
Årets bankospil
Sæt et stort kryds i kalenderen fredag den 21. februar kl. 18.30-21.00. Traditionen
tro afholder vi bankospil med flotte præmier og hyggeligt samvær. I klubhuset laver
vi filmhygge og leg for de mindste.
Næste avisindsamling
Årets første avisindsamling bliver lørdag den 1. februar. Den flotte opbakning, der
har været til tidligere indsamlinger, har givet os blod på tanden, og vi satser på at nå
hele 55 tons i løbet af årets 4 indsamlinger. Vi håber, I vil bidrage med alt jeres
gamle pap og papir, og der skal hermed lyde en venlig opfordring til at fjerne
eventuelle ”Reklamer nej tak”-skilte :-)
Nye bestyrelsesmedlemmer
Ultimo februar 2014 afholder støtteforeningen ordinær generalforsamling. Der skal
nye kræfter til på 4 pladser i bestyrelsen, og vi hører meget gerne fra dig, hvis du
har lyst til at deltage i det spændende og vigtige arbejde.
Vi har et ønske om, at bestyrelsen er repræsenteret med medlemmer fra både
Stauning, Dejbjerg og Skjern. Tøv ikke med at kontakte Trine på 20314804, hvis du
har spørgsmål eller ønsker at stille op.

Husk at indbetale kontingent for 2014
Den 1. februar trækker vi lod blandt alle indbetalinger for 2014 om to
partoutbilletter til Jazz Festival på Stauning Havn den 7.-9. august 2014.
Du kan læse mere om priser og indbetalingsmuligheder her.
Tak for indsatsen i 2013
Tusind tak til for al jeres hjælp, både praktisk og økonomisk. Tak for input, gode
idéer og konstruktiv kritik. Det er alt sammen med til at holde hjulene i gang under
foreningens arbejde og skolens udvikling.
Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

