ALMUS NYHEDSBREV #1 / 2019-20
Så er det lige før vi skal i gang, og vi glæder os. Her kommer et længere nyhedsbrev, da der jo i opstarten er
en masse praktiske ting.
Når I kommer til musiklokalerne i næste uge, vil I se, at lokalerne stadig mangler den sidste finish. Alle ved
efterhånden, at byggeriet på skolen har trukket lidt ud. Alt kommer på plads i de første uger. Det vil ikke
berøre vores undervisning, da det er af mere kosmetisk og æstetisk karakter. I den forbindelse modtager vi
gerne flotte tæpper, lyskæder, lamper, musikplakater, musikgear (der virker) osv. Hvis I har noget
liggende, må I endelig komme med det. Vi tager imod alt med kyshånd og åbne arme. Skriv til
frank@almus.dk eller kom ned i musiklokalet.
LOKALE FORKLARING
3 af vores lokaler er samlet i vores egen afdeling i kælderen ved siden af klubben. Uden for disse 3 lokaler
er et lille ”venteværelse”, hvor der står en sofa. I er velkomne til at sidde og lytte med, når I henter.
MUSIK 1 Kælder/ Det store, nye musiklokale ud mod Grækkenlandsvej
MUSIK 2 Kælder/ Drypsten ud mod gården
MUSIK 3 Kælder/ Det lille, nye klaverrum imellem Musik1 og musik2
RYTMIK 2. Sal / Det gamle syrum oven på lærerværelse
GRUPPE V 1. Sal / klasselokale
SKEMA
Skemaet kommer ud i løbet af fredagen d. 30.08. Vi har været lidt udfordret af at ALS skemaet er blevet
ændret, hvorfor vi har måtte indrette os efter det. Vi skal også forholde os til, hvornår vi kan bruge
lokalerne, hvornår eleverne kommer fra svømning osv. Der er mange ting, der spiller ind. Vi prøver så vidt
muligt at komme alle ønsker i møde. Det være sig både at lade de mindste komme til først, men også at
lade dem, der ikke går i klub, og som bor langt fra skolen, få en lidt tidligere tid. Vi har sammensat
holdene, som vi finder dem mest hensigtsmæssige. Giv det en chance. Støt børnene i at være åbne for nye
konstalationer. Lærerne vil løbende evaluere på, om der skal ændres på hold og størrelser. Lige sådan med
de tider I har fået. Snak med den enkelte lærer om tider osv. Vi kommer til at rykke lidt i skemaet, hvis der
opstår huller, i tilfælde af at elever stopper efter de 2 første lektioner.
AFMELDING
Pga den sene opstart er eleven tilmeldt hele sæsonen efter de 2 første lektioner. Hvis man ikke ønsker at
fortsætte, skal man sende en udmeldelse til afmeld@almus.dk. efter den 2. lektion. Man betaler så kun for
de 2 første lektioner, og bliver selvfølgelig kun opkrævet et halvt kontingent. Dette stod også ved
tilmeldingen.

ALMUS’ BESTYRELSE
Almus har fået sin egen bestyrelse. Der vil blive skrevet ud fra bestyrelsen med indkaldelse til fællesmøde
og GF. Formentligt i slutningen af september. Mere om det fra bestyrelsen.
KONTINGENT
Da Geert er stoppet som bogholder på ALMUS, har vi fået en ny bogholder fra Nilgaard Revision.
Han hedder Steen Mathisen. Det bliver Steen, der opkræver kontingent. Da vi stadig venter på at få vores
CVR nr. fra Erhvervsstyrelsen, venter vi ligeledes på at få åbnet vores bankkonto i Fælleskassen. Derfor
kommer første opkrævning måske først i midten eller slutningen af september. Herefter vil den komme
hver den 1. i måneden.
KLUBBØRN TIL UNDERVISNING
Det har altid været en stor udfordring at få sendt de mindste til fra klub og til ALMUS undervisning.
Vi har haft et møde med klubben for at finde en god løsning. Hver dag vil der være en
klubmedarbejder, der har ansvaret for at sende børn til undervisning. Det vil stå på tavlen hvem det er.
Derudover vil vi hver dag hænge dagens store skema op med et grafisk ur med elevernes tid. Derved kan de
største også selv prøve at holde øje med tiden. Det håber at I hjælper dem med at huske. Vi forventer
også, at I taler med jeres barn om morgenen, og fortæller, at de skal til undervisning den dag osv. Og huske
at få nodemapper mm. med i skole. Vi er dog overbeviste om, at nu hvor ALMUS og klubben ligger på
samme etage inden for få meter, så vil det få det hele til at glide meget bedre end tidligere.
KONTAKT
Som noget nyt kan nu få telefonkontakt med ALMUS. Telefonnummer kommer op på hjemmesiden i næste
uge. Der vil være telefontid til Frank, mandag 10:00-10:30, tirsdag 13:15-13:45, onsdag 10:00-10:30,
torsdag 11:45-12:15. Der vil ikke blive aflyttet telefonsvarer besvaret sms’er. Derudover kan man skrive til
vores mailadresser. Alle lærerne får deres egen almus mail. Alle henvendelser vedr. ALMUS skal ske via
vores telefon eller e-mails. Ikke via ALS intra. Man skal derfor kontakte ALMUS’ bestyrelse, musikskoleleder
eller lærerne, hvis man har noget på hjerte. Man finder allr e-mail adresser op vores hjemmeside.
PRIVATLIVSPOLITIK
Vi har både en hjemmeside og instagram, hvor vi gerne vil lægge billeder og film fra undervisningen. Hvis I
ikke ønsker, at der er billeder af jeres barn, bedes I skrive til privat@almus.dk med navn og klasse på jeres
barn.
KONCERTER OG INDSPILNING
Vores julekoncert kommer i år til at være d. 10/12-2019, og forårskoncerten vil være d. 19/5-2020. Vi
arbejder på at afholde koncerterne et større sted i år. Mere om det i efteråret. Indspilningen af vores næste
CD vil være lige før eller efter forårskoncerten. Der vil komme info ud i løbet af foråret 2020.

WWW.ALMUS.DK
Husk at klikke forbi almus.dk, hvor vi ugentligt lægger information mm. op. Like og tjek også vores
instagram (instagram.com/almus.dk)
SYGDOM
Hvis en lærer bliver syg, kan de vælge at sende en vikar, eller give erstatningslektion i erstatningsugerne.
Der er 4 erstatningsuger. I disse uger kan lærerne give erstatningslektioner. Man kan også give
erstatningslektioner i ferierne. Man kan kun give erstatning i ferierne, hvis der er en klar aftale mellem
lærer og forældre. Der er erstattes ikke lektioner når eleven er syg.
KALENDER
2019/2020 kalender ligger på www.almus.dk. Her kan man se, hvilke uger der er undervisning, ferie
og hvornår der er erstatningsuger.
FAMILIEKOR
Vi fik desværre kun en enkelt tilmelding til vores nye familie/forældrekor. Vi skal nok blive bedre til at
reklamere for det. Hvis der samles 10 voksne, så skriver I bare til os. Ellers så prøver vi igen næste år.
På gensyn på ALMUS
Mange hilsner fra
Frank, Steffen, Maj, Louise, Tomas, Mads, Greta og Lotte.

