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Kære forældre til elever på Korup Skole 

I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

• Generationerne mødes 

• Korup Blomstrer 

• Gode tal fra forårets prøver 

• Kage og tak til skolens medarbejdere 

• Personalenyt 

• Nye faglokaler 

• Besparelser i Børne- og Ungeområdet i Odense Kommune 

• Sundhedsprofilundersøgelsen og den nationale trivselsmåling 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
En skole er en vigtig del af et lokalsamfund, og Korup Skole er en vigtig del af Korup. Skolen har efterhån-
den været en del af barndommen for generationer i familierne i byen. Skolen er en del af byens historie. I 
dette efterår har der været fokus på, hvad vi kan lære på tværs af generationerne. Da der tidligere har været 
en blomsterløgsmark på skolens område, har vi haft besøg af gartneren, Arne Larsen, som har hjulpet nogle 
af vore yngste elever med at sætte blomsterløg ved indkørslen til skolen. Vi glæder os til at se, hvor flot det 
bliver til foråret. Derudover har mange medlemmer af foreningerne Aktiv Korup og Korup Lokalarkiv været 
med i undervisningen, så vores børn får erfaringer med, at vores ældre medborgere tager et medansvar for 
deres skolegang og øser ud af deres erfaringer. Der er blevet malet glas, danset folkedans, forsket i familie-
historie og meget mere. 

Et andet tiltag, der kan være med til, at skolen og byen får et tættere forhold er projektet Korup Blomstrer, 
som er sat i søen af lokalrådet. Der blev søgt 200.000 kr. til at få ideer gjort til virkelighed. To af de fire for-
slag, som var til afstemning 1. december, har relation til skolen. Elevrådet søgte (og fik) midler til at få gjort 
noget ved legepladsen ved tennisbanerne. Aktiv Korup og Korup Lokalarkiv fik midler til at forskønne have-
bedene foran den gamle inspektørbolig, som de bruger til deres medlemsaktiviteter. Det er gode projekter, 
som vil give skolen et tiltrængt forskønnende løft. 

Skolebestyrelsen følger med interesse udviklingen i karaktergennemsnittet på skolen. Vi er lige nu inde i en 
positiv tendens. Der skal natur-
ligvis tages alle mulige forbe-
hold for denne slags statistik – 
men lad os glæde os over, at 
det flere år i træk er lykkedes 
eleverne at klare sig bedre og 
bedre.  

Den 7. december var repræsen-
tanter fra skolebestyrelsen på 
besøg på skolen i 10-pausen 
med kage til alle som en tak for 
et godt 2018. God skole starter 
og slutter med dygtige og enga-
gerede medarbejdere – og det 
er skolebestyrelsen glad for, at 
der er på Korup Skole! 

På vegne af skolebestyrelsen 

Kenneth Pedersen, Formand 
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NYT FRA SKOLELEDELSEN 
Der bliver tegnet nye faglokaler og holdt møder mellem undervisere, arkitekter og ingeniører. Og der tælles 
på knapper i forhold til at kunne få pengene til at passe med visionerne. Vi regner med, at vi går i udbud 4. 
januar og i gang med at bygge i februar. Håndværkerne starter med science (naturfagene), da vi jo har ele-
ver, der skal til prøve til sommer – og det skal de kunne øve sig i deres nye faglokaler. Vi er forberedte på, at 
det kommer til at larme og støve, men vi glæder os til nye faglokaler, så vi tager besværet med ro. 

Som en del af vores nye sciencelokaler, er planen, at vi skal have et særligt robotlokale, hvor vores elever 
kan stifte bekendtskab med kodning og styring af robotter. Vi har lige nu nogle ret store efteruddannelses-
projekter i gang, og vi er også ved at bestille robotterne, så vi er klar til at gå i gang med undervisning i robot-
teknologi allerede til foråret! 

Michael Christensen, som har været vores administrative leder siden Anne gik på pension, har fået nyt job. 
Han stopper derfor på Korup Skole ved årets udgang. Vi takker for samarbejdet og ønsker Michael held og 
lykke fremover. Den 1. november bød vi Anna Gasbjerg og Maria Bjerre velkomne som nye pædagoger på 
skolen. I vil møde Anna rundt omkring på skolen, hvor hun støtter op i klasserne. I vil møde Maria hos de 
yngste elever – og så vil I møde dem begge i sfo. 

Vi bliver ikke ramt af besparelser ifm. det kommunale budget for 2019. Der har været en masse skriveri i me-
dierne om dette, og det kan give anledning til bekymring. Lige nu ser vi dog ikke nogen mørke skyer på hori-
sonten, da besparelserne i første omgang rammer på den centrale administration. Så må vi se, hvad det be-
tyder decentralt på længere sigt. 

I januar gennemføres sundhedsprofilundersøgelsen i 0., 2., 5., 7., 8. og 9. kl. I 0. kl. er det i dialog med sund-
hedsplejersken. Sundhedsprofilundersøgelsen giver et billede af elevernes sundhed, trivsel og fritidsvaner. 
Sundhedsprofilundersøgelsen indgår i sundhedsplejens arbejde og fungerer som dialogredskab mellem fag-
grupper. Derudover indgår sundhedsprofilundersøgelsens resultater som datagrundlag for kvalitetsarbejdet 
på skoleområdet og som ledelsesinformation i det trivsels- og sundhedsfremmende arbejde. I løbet af første 
kvartal er der national trivselsmåling i alle klasser. Trivselsmålingen skal give et billede af, hvordan eleverne 
oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet samt ro og orden i klassen. Ud fra denne viden kan skoler og de 
enkelte klasser igangsætte trivselsfremmende indsatser. Derudover fungerer trivselsmålingen som målsty-
ringsværktøj i udviklingen af folkeskolen på trivselsområdet. 

Der var en dejlige juleklippedag 30. november. Det er en dag, hvor fokus er på andet end fagene. Fælles for 
hele skolen er målet, at eleverne hygger sig og kommer hinanden ved på en anden måde. De får mulighed 
for at fordybe sig kreativt samt skabe nye relationer på tværs i egen afdeling. I ønskes alle en glædelig jul. 

På skoleledelsens vegne 

Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 


