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NYHEDSBREV JUL 2017 
 
Kære forældre til elever på Korup Skole 

I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

• God omtale i avisen 

• Karaktergennemsnit ved afgangsprøverne i juni 

• Dialogmødet 24. oktober 

• Lejepatruljen 

• Ny souschef og andet personalenyt 

• Forskningsprojekt 

• Low arousal pædagogik 
 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
Fredag 1. december fik skolen en rigtig god omtale i Fyens Stiftstidende. Der var en historie om et aftenar-
rangement, hvor nogle elever med læsevanskeligheder skulle undervise deres forældre i at bruge hjælpe-
værktøjer. Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem læsevejlederne på Korup, Ubberud og Paarup 
Skoler og et godt eksempel på, at man kan mere, når man går sammen.  

Også TV2Fyn har været på besøg for at dække en historie om TeenCoach, som er et projekt, hvor elever 
bliver uddannet til at kunne træne i idrætsforeninger. Her er også tale om et samarbejde mellem de tre nabo-
skoler. Det er altid dejligt med god omtale af vores skole, og det er betryggende at vide, at der så dygtige 
medarbejdere, at der nu er blevet skrevet om undervisningen i avisen igen – der var jo også en historie om 
musikken på Korup Skole 29. september. 

Når vi nu er ved den gode omtale, har skolebestyrelsen også bemærket, at der for andet år i træk er en stig-
ning i karaktergennemsnittet ved afgangsprøverne. Skolen havde et karaktergennemsnit på 7,1. Det er på 
niveau med skolerne i Odense Kommune og lidt over det nationale gennemsnit, som var på 7,0. Under-
visningsministeriet har nogle forventninger til elevernes præstationer på de enkelte skoler. Disse forventnin-
ger lå på den nationale gennemsnit, så vores elever har altså klaret sig en smule bedre end forventet. 

Skolebestyrelsen havde 24. oktober inviteret forældre til elever på skolen til dialogmøde om, hvordan skolen 
opleves af forældre, og hvordan vi ønsker, at udviklingen skal være. Skolebestyrelsen er nemlig i dette sko-
leår ved at stille skarpt på dette. Der blev rejst flere relevante emner denne aften, og skolen arbejder videre 
med dem. 

Der skal fra skolebestyrelsen lyde en opfordring til, at alle er omhyggelige med at overholde reglerne på par-
keringspladsen. Der skal ikke parkeres på vendepladsen, og der skal ikke køres op i skolegården. Det giver 
farlige situationer, når folk i travlhed undlader at følge reglerne. 

Der er kommet rigtig god gang i legepatruljen, hvor store elever organiserer lege med de små i udvalgte fri-
kvarterer. Det er godt for de børn, der får hjælp til at strukturere deres frikvarterer af nogle af de store. Det er 
også godt for de store, der her får et ansvar at leve op til. Alle kan lære noget om at være sammen på denne 
måde. Det er et godt eksempel på den læring, der ikke handler om faglige kundskaber men om personlige 
egenskaber – eller dannelse. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Kenneth Pedersen, Formand 

https://www.tv2fyn.dk/artikel/kristoffer-uddannes-til-overtage-foreningslivet
https://www.fyens.dk/odense/Musikken-spiller-paa-Korup-Skole/artikel/3189370
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NYT FRA SKOLELEDELSEN 
3. og 4. kl. har fået nye garderober. Vi er ved at finde ud af, hvor de skal stå henne – de er nemlig på hjul, så 
der kan flyttes rundt efter behov. 

Jan Christensen (vores serviceleder) er startet op igen efter en sygdomsperiode i efteråret. 

Mette Egelykke Jefsen og Paquita Lopez har søgt og fået nye spændende udfordringer, hvilket vi ønsker 
dem tillykke med – samtidig med at vi takker for deres engagement i deres tid her hos os. Vi har meget hur-
tigt opslået en stilling som dansk- og engelsklærer for at få en ny lærer pr. 1. februar. Vi venter lidt med at 
genbesætte stillingen som inklusionskoordinator, da det nye lederteam skal have mulighed for at etablere sig 
og fordele opgaver først. 

Skoleledelsen vil ligesom skolebestyrelsen gerne kvittere for fremmødet ved dialogmødet 24. oktober. Der 
var såvel positive tilkendegivelser som konstruktivt feedback om, hvordan skolen ser ud fra et forældreper-
spektiv. Vi har nedsat en arbejdsgruppe for at se hvordan vi kan skabe forventninger, vi kan leve op til, om-
kring fraværsdækningen af undervisere. Derudover har vi allerede haft besøg af en konsulent fra University 
College Lillebælt 

Hen over vinteren får vi flere gange besøg af nogle forskere, der er interesseret i, hvordan vi laver overgan-
gen mellem børnehave og skole. Forskerholdet har udvalgt to skoler på Sjælland og Korup Skole som for-
skellige eksempler på en anderledes måde at håndtere en af livet store overgange. Vi er naturligvis spændte 
på at følge resultaterne af forskningen. 

Den 7. november var hele personalet til et foredrag om low arousal pædagogik. Emnet udspringer af perso-
nalets samarbejdssyn og er dermed en del af vores professionelle fællesskab. Pædagogikken er meget 
brugt i øjeblikket, og det giver gode resultater. Jakob Kjærby Lentz skriver om low arousal pædagogik, at 
“Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det. Vi voksne har ansvaret for barnets adfærd: Vi skal smitte bør-
nene med ro i stedet for at stresse dem med affektudsving og skældud.” 

Vi ønsker alle en god juleferie! 

På skoleledelsens vegne 

Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 


