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NYHEDSBREV JUNI 2018 
 
Kære forældre til elever på Korup Skole 

I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

• Valg til skolebestyrelsen 

• Skolens principper 

• Morgenbånd 

• Uni-login til forældre 

• Fraværsdækning og årgangsteam 

• Undervisere kommer på besøg hos hinanden 
 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
Valget til skolebestyrelsen er overstået, og der skal lyde en tak til alle jer, der har stemt – og en særlig stor 
tak til dem, der har ladet sig opstille. Det er en vigtig del af vores alle sammens folkestyre, at vi holder denne 
demokratiske tradition i hævd. Resultatet af valget blev: 

• Mette-Sofie Bork Møenshaug Gehling er valgt ved fredsvalg da Mette-Sofie er forældre til en elev i 
heldagsafdelingen, som har krav på mindst én plads i skolebestyrelsen 

• Brian Matzon er (gen)valgt med 33 stemmer 

• Nina Normand Nielsen valgt med 21 stemmer 

• Jan Christian Ahmkiel er 1. suppleant med 20 stemmer 

• Rikke Brit Vesterlund Andersen er 2. suppleant med 14 stemmer 

• Jesper Bonde er 3. suppleant med 10 stemmer 
 
Vi siger farvel og mange tak for indsatsen til Mette Schmidt og Mikkel Kälher Poulsen, da deres periode nu 
er slut. 

Der er begyndt at dukke flyttekasser op rundt omkring på skolen, da personalet er ved at gøre klar til at der 
skal flyttes en del rundt pga. alt det byggeri, der skal ske på skolen. Vi glæder os til at se et renoveret unge-
miljø med nye lokaler til science, nyt lokale til håndværk & design og nyt skolekøkken. 

Skolebestyrelsen har prioriteret digitale læremidler i år. Der er fra byrådet nye computere på vej til 4.-6. kl. og 
vi bruger nogle midler på forskellige læringsportaler. Derudover har skolebestyrelsen prioriteret, at hele yng-
ste børnemiljø har fået mulighed for at komme på tur. 

Skolebestyrelsen har justeret lidt på skolens principper. Der vil i fremtiden være to skole/hjem-samtaler om 
året i stedet for den nuværende praksis for én skole/hjem-samtale og yderligere én samtale efter behov. De 
nærmere detaljer for, hvordan disse møder mellem forældre og undervisere kan styrke samarbejdet og kvali-
teten af arbejdet omkring eleverne, vil vi lade være op til skolens medarbejdere at præcisere. Derudover har 
skolebestyrelsen afskaffet lejrskolen i 2. kl., så underviserne har mulighed for at disponere ressourcerne på 
kortere og hyppigere ture. Principperne kan findes på skolens hjemmeside. 

Vi havde et godt dialogmøde 25. april, hvor 12 mødte op for at høre årsberetningen og om det forestående 
valg til skolebestyrelsen. På mødet blev der bl.a. talt om, hvordan dialogen mellem skolen og hjemmene kan 
gøres endnu bedre. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal bidrage til udarbejdelsen af en forældre-
håndbog og en ny velkomstfolder til nye skolestartere. Vi regner med, at de udgives i begyndelsen af det nye 
skoleår. 

https://korupskole.skoleporten.dk/sp/128953/file/Inpage/3bc57f7b-0f57-42b0-9723-c0bfe3e7264b
https://korupskole.skoleporten.dk/sp/file/0f41d91d-05bd-4555-aedb-ffaeb21a5000/aarsberetning_20172018.pdf
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Skolebestyrelsen har godkendt en ændring i ringetiderne til næste år. Der laves ikke om på mødetiderne, 
men der er afsat en halv time om morgenen til morgensang, protokolskrivning, bevægelse osv., som så ikke 
tages fra den fagdelte undervisning. Det vil sige, at alle kan få en stille og rolig start på dagen før undervis-
ningen med god tid til de praktiske ting, der jo skal på plads i starten af en skoledag. Der er frikvarter 10.00-
1030 og 12.00-12.30 (og 14.00-14.15 for de elever, der har lange dage). 

Skolebestyrelsen prioriterer den åbne skole højt, og det er hensigten, at der skal være et tættere og mere 
systematisk samarbejde mellem skolen og det lokale erhvervsliv. Formålet er, at eleverne får indsigt i, at der 
er mange spændende karriereveje, der ikke nødvendigvis går via et gymnasium. Det vender vi tilbage om, 
når vi er nået længere med dette arbejde i løbet af efteråret. 

Skolens ledelse har været repræsenteret i en arbejdsgruppe nedsat af Korup Lokalråd. Arbejdsgruppen har 
søgt og fået midler til projektet ”Korup Blomstrer”, hvor der modtages og afstemmes om idéer til i alt 200.000 
kr., der skal gøre byen mere attraktiv. Der kan læses mere om dette på Korup Lokalråds hjemmeside. 

Der skal fra skolebestyrelsen lyde et ønske om en dejlig sommer til alle familier. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Kenneth Pedersen, Formand 

NYT FRA SKOLELEDELSEN 
Foråret er en travl tid på skolen. Der afvikles prøver og næste skoleår planlægges. Til næste år vil vi øve os i 
at få alle de store og fælles aktiviteter ind i skolens kalender på intra. Det vil sige, at fastelavn, Santa Lucia 
og den slags vil være at finde i den elektroniske kalender. 

Første skoledag efter ferien er 13. august. Vi starter kl. 8, som vi plejer (sfo er jo åben fra kl. 6). Vi mødes i 
skolegården og siger pænt godmorgen til hinanden og hilser på de nye på skolen. Man kan i øvrigt altid finde 
feriekalenderen på Odense Kommunes hjemmeside. 

Til næste skoleår vil den store morgensang være om torsdagen, da vi her har vores samarbejdspartnere fra 
musikskolen med. Vi glæder os til at se jer forældre om torsdagen, hvor det jo hidtil har været om fredagen, 
der har været mange på besøg. 

Vi har haft forskellige traditioner for f-dage. F’et kan stå for fag eller fordybelse. Pointen er, at det er nogle 
dage, hvor de almindelige skift er erstattet af længere stræk uden skift. Det er lidt forskelligt i afdelingerne, 
hvilke dage der er tale om. I får særskilt besked om, hvordan det foregår i praksis. 

Byrådet har besluttet, at 4.-6. kl. skal have Chromebooks, som er en slags computer, der ikke har egne pro-
grammer, men udelukkende bruger programmer, der findes på nettet. Disse Chromebooks bliver udleveret 
efter sommerferien, og vi glæder os til, at vi på denne måde får en kraftig udvidelse af vores muligheder for 
at bruge teknologi – herunder den fortsatte udvikling af MinUddannelse, som jo blandt andet er en slags 
elektronisk elevplan. 

Vi skal også til at øve os på Aula, som er den portal, der skal erstatte intra. Vi glæder os til at få et nyt sy-
stem. Der er nogle ting, der skal på plads, inden vi tager Aula i brug. Det vigtigste for jer lige nu er, at I skal 
have et Uni-login. Det kan I læse om på næste side. Det er vigtigt, at I får det gjort, da det er sådan, I skal 
logge på i fremtiden. 

Vi er i skrivende stund ved at ansætte nye undervisere. Vi har fået flere midler ifm. skattestigningen og det 
betyder, at der kommer nye folk til. Vi glæder os til at kunne orientere jer om, hvem der skal være med på 
holdet til næste skoleår. 

http://www.koruplokalraad.dk/automatisk-kladde/
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/0-9-klasse/praktiske-oplysninger/feriekalender
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Skolebestyrelsen har i forbindelse med deres tilsyn haft fokus på fraværsdækningen, når vores faste under-
visere er syge, på ferie, på barsel mm. Det er skolebestyrelsen ønske, at kvaliteten af undervisningen skal 
styrkes ved, at der så vidt muligt er faste undervisere på hele tiden. Det løses ved, at der parallellægges ske-
maer på årgangene på hele skolen – som det allerede sker på mange årgange. Det betyder, at der i ud-
gangspunktet vil være en kendt voksen tilbage, når der er fravær og dermed en vikar. Vores dygtige undervi-
sere har også for mange vedkomne fået rådighedstimer, så de kan træde til ved fravær. På den måde und-
går vi afbræk fra den planlagte undervisning med ”hyggeaktiviteter” som rundbold og film. 

Det er i fællesskab, vi skaber læring. I forbindelse med planlægningen af næste skoleår har vi disponeret 
ressourcer til, at vores undervisere kan komme på besøg hos hinanden. Hensigten er, at vi alle sammen skal 
hjælpe hinanden med at blive dygtigere. Det er jo derfor vi kommer i skole – børn som voksne! Jeres børn vil 
dermed opleve, at der til tider er ”ukendte” undervisere i deres klasserum sammen med deres egne undervi-
sere. Fokus kan være på bevægelse, dansk, matematik, teknologi, udeliv eller noget helt andet. Det der er 
vigtigt er, at vores undervisere kan få fælles erfaringer, som de sammen kan reflektere over. 

God sommerferie! 

På skoleledelsens vegne 

Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 
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Nu bliver det nemmere at komme på skolens it-systemer 
 
Uni-login til forældre er klar – det betyder nemt login for dig og sammenhæng mellem systemerne 

 
Elever og ansatte på skolen har i mange år haft ét login til skolens digitale verden, Uni-login.  
Uni-login har givet eleverne adgang til skolecomputere, trådløst netværk, SkoleIntra, digitale læremidler, 
nationale tests og prøver.  
Nu får du som forældre også mulighed for at få et Uni-login. 
 
Uni-login vil på sigt vil kunne bruges til alle dagtilbuds- og skolerelaterede digitale platforme, også når du 
har børn på flere skoler, i dagtilbud og fritidstilbud.  

 
I første omgang giver Uni-login adgang til ForældreIntra samt årsplaner og elevplaner i MinUddannelse. Når 
man bruger Uni-login kan man gå direkte mellem ForældreIntra og MinUddannelse uden at skulle logge ind 
igen. 
 

 
Sådan kommer du i gang: 

Næste gang du logger ind på ForældreIntra, vælg da ”Brug Uni-login” (også selvom du endnu ikke har 
et Uni-login) 
 

 
I Uni-logins loginbillede vælges ”Glemt bruger-
navn eller adgangskode” 
 

 
   Vælg "Log på med NemID"  
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Brug dit personlige NemID til at logge på  

 
Du får nu tildelt et Uni-login brugernavn og skal vælge 
og indtaste en adgangskode.  
Notér dit Uni-login brugernavn et sikkert sted.  

Den nye kode virker med det samme til både Foræl-
dreIntra og MinUddannelse 

 

 
 
Du kan i skoleåret 2017-2018 vælge mellem Uni-login og din nuværende adgangskode. Du får kun fordelene 
ved at kunne skifte mellem ForældreIntra og MinUddannelse uden nyt login, hvis du bruger Uni-login. 
 

Hvis du senere glemmer dit Uni-login, skal du blot gennemføre handlingerne i denne vejledning igen: Foræl-
dreIntra -> Login med Uni-login -> Glemt brugernavn eller adgangskode osv. 
 

Hvis du har spørgsmål vedrørende oprettelsen af Uni-login til forældre, så tag venligst kontakt til kontoret 
på dit barns skole. 
 


