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NYHEDSBREV JUNI 2019 
 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
PRINCIPPER 
Skolebestyrelsen har i lighed med tidligere justeret skolens principper i løbet af foråret. Principperne ændres 
ifm. lovændringer som fx justeringen af folkeskolereformen eller på baggrund af dialog med forældre til sko-
lens elever om fx ændrede ringetider med mere tid til spisning eller skærmfrie frikvarterer – som vi skrev om i 
sidste nyhedsbrev. Principperne kan ses på skolens hjemmeside og på skolens nye hjemmeside pr. 1. au-
gust. 

KORTERE SKOLEUGE 
Justeringen af folkeskolereformen har bl.a. givet de yngste elever en kortere skoleuge og givet skolen mulig-
hed for at afkorte skoleugens længde for de ældste elever. På baggrund af udtalelse fra skolebestyrelsen 
har skolen afkortet skoleugen, så alle skolens elever vil opleve en kortere skoleuge til næste år. Det er vigtigt 
at huske, at denne afkortning ikke direkte betyder, at Odense Kommune sparer penge. Der er ikke ændret i 
tildelingen til skolen på baggrund af den kortere skoleuge. De ressourcer, der frigives ved, at de ældste ele-
ver har mindre undervisning, bruges til at hæve andelen af timer, hvor der er flere voksne i klasserne. 

NYE RINGETIDER 
Skolebestyrelsen har fastsat følgende ringetider for skoleåret 2019/2020: 

8.00-8.15 Morgenbånd - understøttende undervisning til fx morgensang 

8.15-9.45 Fagdelt undervisning 

9.45-10.15 Pause 

10.15-11.45 Fagdelt undervisning 

11.45-12.30 Pause 

12.30-14.00 Fagdelt undervisning 

14.00-14.15 Pause 

14.15-15.00 Fagdelt undervisning 

 

Ringetiderne giver længere tid til spisning og god tid til leg. Skolebestyrelsen prioriterer, at eleverne kan nå 
det sociale fællesskab i pauserne. Den kortere skoleuge gør, at der er mindre tid til den understøttende un-
dervisning. 

DEN ÅBNE SKOLE 
Som det nye logo siger, så er vi fælles om læring. Det betyder også, at vi som samfund er fælles om opga-
ven. For skolen betyder det, at skolen er åben for andre end elever og undervisere. Vi er også åbne for, at 
byens ældre er med til at give eleverne oplevelser via generationsmøder. Vi er åbne for at samarbejde med 
byens erhvervsdrivende om at give skolens ældste elever erfaringerne med at komme i praktik. Og vi er 
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åbne for at samarbejde med byens foreninger om at gøre Korup et endnu bedre sted at bo gennem Korup 
Blomstrer. 

På vegne af skolebestyrelsen 
Kenneth Pedersen, Formand 

NYT FRA SKOLELEDELSEN 
OPSTART 12. AUGUST 
Vi starter op med første skoledag efter sommerferien 12. august kl. 8. Der er skrevet et opslag på intra om, 
hvordan dagen forløber Ferieplanen vedtages af byrådet og kan altid findes på Odense Kommunes hjemme-
side. 

AULA 
I skrivende stund har vi oplysninger om, at Aula ikke starter 1. august som planlagt. Planen er nu, at Aula 
kan bruges fra efterårsferien. Det er derfor hensigten, at vi bruger SkoleIntra indtil videre. I får for en sikker-
heds skyld kontaktoplysninger på skolens administration her: 

Simon Hempel-Jørgensen 
Skoleleder 
40 36 85 53 
simh@odense.dk  

Henrik Storm Andersen 
Souschef & Afdelingsleder for un-
gemiljøet 
21 63 43 97 
hstoa@odense.d 

Jannie Weismann 
Afdelingsleder for børnemiljøet 
20 41 75 85 
jawe@odense.dk 

Malene Maria Bøggild 
Afdelingsleder for heldagsafdelin-
gen 
61 55 46 23 
mmbgi@odense 

Jan Aabjerg Christensen 
Teknisk serviceleder 
63 75 12 05 

Skolens kontor 
63 75 12 00 

 

VIGTIGE DATOER 
Alle datoer er lagt ind i Aula, men da der er stor usikkerhed omkring Aulas udrulning, får I nogle datoer til ka-
lenderen her. I får datoer vedr. de enkelte klasser fra underviserne. 

Da 2019 er et ulige år, byder efteråret på musical på Korup Skole. Planlægning har været undervejs længe, 
så vi er spændte på at kunne begynde med eleverne i uge 40 og fortsætte ind i uge 41, hvor der er forestil-
linger 9. og 10. oktober kl. 17. Trimdagen er 11. oktober og her stopper undervisningen kl. 11.45. 

Der er luciaoptog 13. december og fastelavnsfest med udklædning mm. er 7. februar, som er fredagen inden 
vinterferien. Der er juleklippedag fra kl. 10-14 29. november. 

Dagen inden juleferien (19. december) og sommerferien (26. juni er specielle. Vi starter ud med et modul ef-
ter normalt skema. Derefter er andre aktiviteter indtil kl. 12, hvor vi siger god ferie. Der er naturligvis pasning 
til dem, der har behov for det indtil normal sfo tid. 

TEMA I UGE 36 
For ungemiljøet er der temauge i uge 36. Eleverne vælger i samarbejde med deres lærere sig ind på forskel-
lige temaer som fx praktikforløb på en lokal erhvervsvirksomhed. Ungemiljøets lærere melder ud omkring 
ugen, når skoleårets starter til august. 

https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/0-9-klasse/praktiske-oplysninger/feriekalender
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/0-9-klasse/praktiske-oplysninger/feriekalender
mailto:simh@odense.dk
mailto:hstoa@odense.dk
mailto:jawe@odense.dk
mailto:mmbgi@odense.dk
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VALGFAG I KOMMENDE 7. KL. 
Nuværende 6. kl. har været i gang med at sættes sig ind i den nye ordning omkring valgfag, som gælder 7. 
kl. til næste skoleår. Det er blevet sådan, at eleverne skal vælge et praksisfagligt fag (billedkunst, håndværk 
& design eller madkundskab), som de skal til prøve i. Vi er således i en overgangsperiode, hvor nuværende 
7. og 8. kl. fortsætter på den gamle ordning, her kan vi kan tilbyde flere valgfag i samarbejde med Paarup og 
Ubberud. 

NYE FAGLOKALER 
Vi er begyndt at undervise i de nye sciencelokaler, selvom de ikke er helt færdige. Håndværkerne er nået 
langt med håndværk & design, og vi regner med, at vi flytter ind i starten af august. Det ser være ud for mad-
kundskab, hvor der er opdaget kloakproblemer, som der arbejdes med at udbedre. Der er fortsat planen, at 
vi kan bruge madkundskab fra skoleårets start, men der er usikkerhed omkring dette, da der ikke er støbt 
gulv på nuværende tidspunkt – og der er lang tørretid på sådan et betongulv. 

Der kommer nyt tag på den gamle skole i sommerferien. Planen er, at det hele kommer til at foregå, når der 
ikke er elever på skolen. 

Det har været en proces på indtil videre halvandet år at få bygget om. Der er ingen tvivl om, at vi bliver rigtig 
glade for lokalerne, når de er færdige. Alle har udvist stor tålmodighed i en tid med larm, rod og lokaleskift. 
Tak for det! 

På skoleledelsens vegne 
Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 


