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Hilsen til skolen
Traditionen tro er det med glæde, jeg som sædvanlig 
bringer en hilsen til skolen.
Arbejdet på skolen har igen i det forløbne år været præ
get af stabilitet. Det er selvfølgelig med til at gøre arbej
det for skolens bestyrelse let - og det er altid med glæde, 
vi tager til møde på skolen.
Vi kunne starte skoleåret 1987/88 med 106 elever, hvilket 
er det største antal elever, vi har haft. Den nedgang i 
elevtallet, som nogle skoler har noteret sig, har således 
ikke berørt vor skole - tværtimod.
I efteråret 1986 kunne vi markere afslutningen på en 10- 
årig modernisering af skolens bygninger. Det er særdeles 
tilfredsstillende, at denne modernisering har kunnet gen
nemføres inden for skolens ydre rammer.
Selv om der nu er særdeles gode rammer for den daglige 

undervisning på skolen, er det stadig nødvendigt at se 
fremad og planlægge nye initiativer. Vi har således i 
bestyrelsen under overvejelse, at bygge en til to lærerbo
liger på skolen. Det er endvidere vedtaget, at indsende 
forhåndsansøgninger om statslån til en sportshal. Der er 
imidlertid flere års ventetid på statslån - og dermed erder 
nogen tid, inden der skal tages endelig stilling til, om derer 
basis for at bygge en sportshal på skolen.
Disse gode resultater, som jeg her har omtalt, kommer 
selvfølgelig ikke af sig selv, og der ersærdeles god grund 
til at rette en varm tak til skolens forstanderpar og lærere 
for det store arbejde, der dagligt udføres på skolen.
Også en tak til skolens bestyrelse for godt samarbejde.

Ib Rasmussen 
formand
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