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Nu	  starter	  vi	  en	  ny	  ALMUS	  sæson	  op	  på	  mandag,	  og	  vi	  glæder	  os	  sindsygt	  meget	  til	  at	  
komme	  i	  gang.	  	  
	  
Her	  er	  lidt	  info	  vedr.	  den	  kommende	  sæson.	  	  
	  
1	  MÅNEDS	  PRØVEPERIODE	  
I	  år	  er	  den	  første	  måned	  (uge	  35,36,37,38)	  en	  prøvemåned.	  Herefter	  er	  man	  tilmeldt	  
for	  en	  hel	  sæson.	  	  Så	  hvis	  man	  beslutter	  sig	  for	  at	  melde	  fra	  til	  Almus,	  hvad	  vi	  jo	  
selvfølgelig	  ikke	  håber	  at	  nogen	  gør,	  så	  skal	  det	  ske	  senest	  d.	  23/9	  til	  frank@almus.dk.	  	  
Alle	  er	  efter	  denne	  dato	  tilmeldt	  for	  en	  hel	  sæson.	  	  	  
	  
KOMMUNIKATION	  
Hvis	  man	  har	  spørgsmål	  til	  en	  specifik	  lærer,	  eller	  ønsker	  om	  at	  bytte	  
undervisningstidspunkt,	  skal	  de	  rettes	  til	  læreren.	  I	  finder	  mails	  til	  lærerne	  under	  
kontakt	  på	  almus.dk.	  Hvis	  man	  har	  spørgsmål	  til	  kontingent	  og	  betaling,	  skal	  de	  rettes	  
til	  Geert	  på	  kontoret.	  	  
	  
Alle	  andre	  henvendelser	  skal	  rettes	  til	  frank@almus.dk.	  	  
Fremover	  skal	  al	  kommunikation	  vedrørende	  almus	  foregå	  via	  Almus	  mail,	  vores	  
Almus-‐telefon	  eller	  de	  enkelte	  lærers	  adresser,	  og	  ikke	  via	  Als	  skoleintra.	  Vi	  besvarer	  
ikke	  mails	  rettet	  til	  Almus	  på	  Als	  intraet.	  Årsagen	  er	  at	  jeg	  modtager	  mange	  mails,	  
både	  i	  forbindelse	  med	  Als	  og	  Almus,	  og	  det	  er	  helt	  umuligt	  at	  holde	  orden	  og	  styr	  på	  
dem,	  når	  de	  bliver	  blandet	  sammen.	  	  
	  
ALMUS.DK	  
I	  bedes	  løbende	  holde	  jer	  opdateret	  på	  www.almus.dk.	  	  
Når	  en	  lærer	  er	  syg	  eller	  sender	  en	  vikar,	  vil	  der	  blive	  sendt	  en	  sms	  til	  det	  nummer	  der	  
blev	  opgivet	  ved	  tilmelding,	  og	  det	  vil	  også	  stå	  på	  almus.dk	  med	  det	  samme.	  	  
Der	  vil	  også	  være	  info	  om	  undervisningen,	  download	  af	  nodemateriale	  mm.	  Vi	  sender	  
nyhedsbrev	  ud	  4	  gange	  på	  en	  sæson.	  I	  vil	  selvfølgelig	  stadig	  få	  besked	  via	  Als	  intra	  når	  
der	  er	  væsenlige	  nyheder	  som	  I	  skal	  tjekke	  på	  almus.dk	  
	  
ÅRSKALENDER	  
I	  årskalender	  (som	  kommer	  op	  på	  almus.dk	  på	  mandag	  	  29.08)	  kan	  man	  se	  hvilke	  uger	  
der	  er	  undervisning,	  og	  hvilke	  uger	  der	  kan	  gives	  erstatningstimer	  (hvis	  læreren	  har	  
været	  syg).	  De	  erstatningsuger	  hvor	  der	  samtidig	  også	  er	  ferie,	  skal	  det	  på	  forhånd	  
aftales	  mellem	  lærer	  og	  forældre	  at	  der	  gives	  erstatningslektion.	  	  	  
Vi	  kan	  allerede	  nu	  afsløre	  at	  årets	  julekoncert	  bliver	  d.	  14.	  december	  kl	  18:00.	  	  
Forårskoncerten	  d.	  10.	  og	  11.	  maj	  2017.	  	  
	  



	  
	  
SENDE	  BØRN	  TIL	  UNDERVISNING	  
Det	  er	  aftalt	  med	  klubben	  og	  Almus	  lærerne	  at	  børn	  fra	  V,	  U,	  T	  og	  S	  skal	  
sendes/hentes	  til	  undervisning	  af	  klubben	  eller	  almus	  lærerne.	  	  
	  
Det	  vil	  sige	  at	  alle	  børn	  fra	  R	  og	  op,	  selv	  skal	  kunne	  finde	  ud	  af	  at	  komme	  til	  
undervisning	  i	  tide.	  	  
	  
Det	  er	  et	  tilbagevendende	  problem,	  at	  et	  par	  at	  de	  mindste	  børn	  ikke	  bliver	  sendt	  til	  
undervisning	  i	  tide.	  I	  må	  meget	  gerne	  melde	  tilbage	  til	  mig,	  hvis	  der	  er	  problemer.	  	  
Alle	  må	  samtidigt	  gerne	  minde	  deres	  børn	  om,	  inden	  de	  sendes	  i	  skole,	  at	  der	  er	  Almus	  
undervisning	  den	  pågældende	  dag,	  og	  selvfølgelig	  huske	  at	  give	  dem	  deres	  mapper,	  
noder	  eller	  andet	  med	  i	  skole.	  
	  
BARSELVIKAR	  
Almuslærer	  Tue	  Sander	  er	  blevet	  far	  til	  en	  en	  lille	  pige.	  Han	  er	  derfor	  på	  barsel	  frem	  til	  
jul.	  Heldigvis	  har	  vi	  fået	  Christian	  Vinten	  med	  på	  holdet	  som	  barselsvikar.	  I	  kan	  læse	  
mere	  om	  Christian	  inde	  på	  almus.dk	  	  
Vi	  har	  faste	  afløsere	  i	  Steffen	  Nordenstam,	  Jakob	  Miang	  og	  Camilla	  Bredahl.	  
	  
SYGDOM	  
En	  lærer	  kan	  give	  erstatningstimer	  hvis	  han/hun	  er	  syg.	  Hvis	  læreren	  er	  syg	  i	  mere	  
end	  10	  dage,	  er	  aftalen,	  at	  der	  skal	  sendes	  en	  vikar.	  	  
	  
INFO	  OM	  TROMMEUNDERVISNING	  
Trommeundervisningen	  bliver	  i	  år	  delt	  mellem	  Sune	  Skuldbøl	  Vraa	  og	  Jesper	  
Elnegaard.	  Vi	  er	  glade	  for	  denne	  løsning,	  da	  begge	  kender	  eleverne	  supergodt	  og	  er	  to	  
fantastiske	  lærere	  og	  musikere.	  Sune	  vil	  skrive	  til	  elever/forældre	  hvordan	  
undervisningen	  bliver	  fordelt	  imellem	  dem.	  
	  
ALMUS	  CD	  
Vi	  vil	  igen	  i	  år	  indspille	  en	  cd,	  som	  kommer	  til	  salg.	  Igen	  vil	  det	  udelukkende	  være	  med	  
børnenes	  egne	  kompositioner.	  Mere	  om	  det	  når	  vi	  nærmer	  os	  november.	  	  
	  
LEDIGE	  PLADSER	  
Vi	  har	  stadig	  få	  enkelte	  ledige	  pladser	  på	  et	  trommehold	  +	  guitarhold.	  Der	  er	  også	  
plads	  til	  flere	  violinelever.	  Der	  er	  en	  enkelt	  eller	  2	  ledige	  pladser	  på	  musikalsk	  
forskole	  og	  drama.	  Og	  så	  skal	  der	  også	  lyde	  et	  lille	  håb	  om,	  at	  der	  er	  nogen	  der	  i	  
fremtiden	  vil	  være	  nogen	  der	  har	  lyst	  til	  at	  kaste	  sig	  ud	  i	  instrumenter	  som	  
messingblæsere,	  træblæsere	  eller	  strygere.	  Vi	  mangler	  dem!	  Og	  vi	  mangler	  også	  lidt	  af	  
de	  ældre	  børn.	  Er	  der	  ingen	  der	  spiller	  musik	  i	  gruppe	  M?	  
	  
	  
Med	  håbet	  om	  at	  vi	  får	  endnu	  en	  fantastisk	  sæson,	  fuld	  af	  glade	  musikanter	  
	  
Frank	  
	  
frank@almus.dk	  
www.almus.dk	  


