
   
 

side 1 

 

NYHEDSBREV JUNI 2020 
 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
Skolebestyrelsen har forskudt valg. Det vil sige, at ca. halvdelen af skolebestyrelsen er på valg hvert andet 
år. En valgperiode er på fire år. Der er derfor altid erfarne medlemmer af skolebestyrelsen. I år har Mikael 
Fogt og Jeanette valgt ikke at genopstille. Der skal lyde en stor tak til begge for at være en del af skolebesty-
relsen siden 2016. 

Charlotte Johansen og jeg selv tager endnu en tjørn i skolebestyrelsen. Derudover får vi selskab af Inger Sø-
gaard Sørensen, der er mor til Birk i 3B og Axel i 0ALP og Daniel Drecic Kjær, som er far til Alberte i 0 kl. Vi 
byder Inger og Daniel velkommen og ser frem til samarbejdet. Der er nok at tage fat på. Vi skal b.a. have te-
madrøftelser om ordblindhed, læseindsats og elevtrivsel til næste skoleår. 

Man må sige, at det har været et usædvanligt forår. Der er tegn på, at det hele bliver mere normalt til efter-
året. Ligesom i alle andre dele af samfundet, kommer vi til at tænke tilbage på coronatiden. Dels for at gøre 
status over, hvordan vi forholder os til kriser. Men også for at reflektere over, hvad vi kan lære af en tid med 
helt andre rammer, end vi er vant til. 

Der skal endnu en gang lyde en stor tak til alle elever, forældre til elever, medarbejdere og ledere for samar-
bejdet gennem hele krisen. Vi er ikke helt færdige med at forholde os til COVID-19, men vi er nu nået så 
langt, at vi ved, at vi også kan klare denne type udfordring, når vi arbejder i fællesskab. 

På skolebestyrelsens vegne 
Kenneth Pedersen, formand 

NYT FRA SKOLELEDELSEN 
Det er med stor stolthed, at vi i denne uge kan præsentere skemaerne til næste skoleår. De er vedlagt med 
dette opslag. Bemærk at børnemiljøet har fagdage om fredagen i tidsrummet 10-14. Vi går fra næste skoleår 
væk fra klassebetegnelser med navne efter bjergkæder, så klasserne hedder A og B. Heldagsafdelings ske-
maer kommer med posten.  

Det er altid en kraftanstrengelse for en skole at forberede et skoleår. Der er mange detaljer, der skal på 
plads – man skal være god til at spå om fremtiden, da perioden jo går mere end et år ud i fremtiden. Der skal 
ansættes undervisere, fordeles fag og klasser, købes materialer og meget mere. I år har vi så haft det ben-
spænd, at alt dette skulle klares samtidig med coronakrisen. Det har krævet en helt særlig samarbejdsvilje at 
få det hele til at gå op. 

Der er endnu en gang tilført folkeskolerne flere midler og vi har elevtalsfremgang i heldagsafdelingen. Det 
betyder, at vi udvider medarbejderstaben igen i år. 

Vi siger farvel til Michael Friedel (ungemiljøet)og Nina Dam-Madsen (børnemiljøet), som har haft vikariater i 
dette skoleår. I heldagsafdelingen går Svend Jakobsen på efterløn, der er indgået fratrædelsesaftale med 
Kirsten Lausten og Kim Eliasen har søgt nye udfordringer. 

Vi byder I børnemiljøet velkommen til pædagogisk assistent Casper Moshave, pædagog Stefanie Jensen og 
lærer Anne Grethe Jensen. 

Vi byder i Ungemiljøet velkommen til lærer Pernille Friis. 

Vi byder i heldagsafdelingen velkommen til, pædagog Johnni Hansen, lærer Regitze Talbro, lærer Lasse Ni-
elsen, lærer Nazia Shah og pædagogisk assistent Mette Haurbach (som kommer fra en stilling i børnemil-
jøet). 

Vi glæder os rigtig meget til sammen med nye og nuværende undervisere at genoptage samarbejdet med jer 
forældre efter en velfortjent sommerferie. 

På fredag er der sidste skoledag. Vi slutter undervisningen kl. 11.45, men der er naturligvis pasning til kl. 
14 og efterfølgende sfo til dem, der har behov for det. Vi samles ikke, som vi plejer. I stedet streames der 
musik og sang ud i klasserne. 
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Vi starter op igen efter sommerferien 10. august kl. 8. Alle elever skal møde i deres klasser. Vi har planlagt 
et normalt skoleår, men vi tager naturligvis forbehold for, at der kan komme retningslinjer ifm. COVID-19, vi 
skal tage højde for. I skrivende stund er der fx retningslinjer om forskudte frikvarterer og samvær mellem 
flere klasser. 

På skoleledelsens vegne 
Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 

 

 

Massevis af gratis aktiviteter i sommerferien til børn og unge  
Efter et forår fyldt med restriktioner og anbefalinger om at blive hjemme, står sommerferien endelig for dø-
ren. I år med tilbuddet om ekstra mange sjove og gratis aktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år. For 
Odense har sammen med alle landets kommuner i landet modtaget penge til at arrangere sommerferieun-
derholdning til alle dem, der endnu ikke har så meget på programmet eller som bare har behov for at sup-
plere sommerplanerne med aktivitet i Odense.  
 
Det betyder, at der henover hele sommeren vil være rigtig mange sjove ting at lave, hvis man er barn eller 
ung i Odense; Streetfodbold, fri adgang til Friluftsbadet, masser af foreningsaktiviteter, Madlavningshold, kre-
ative aktiviteter på Kulturmaskinen, besøg af kendte børnebogsforfattere på biblioteket, forskellige aktiviteter 
i Odense Bys Museer, børneteater, E-sport, kanoture og meget meget mere. Der er mange og forskelligar-
tede aktiviteter spredt henover hele sommerferien. Så forhåbentlig er der noget for enhver smag og inte-
resse.  
 
I kan gå på opdagelse i de mange tilbud på www.odense.dk/sommerferie. Her vil vi løbende opdatere med 
de aktiviteter, der arrangeres, så hold løbende øje med tilbuddene. På siden kan I også læse hvor og hvor-
dan det konkret foregår.  
 
Med ønsket om en dejlig sommer med godt vejr, familiehygge og sjove aktiviteter 
  
Odense Kommune 
 

http://www.odense.dk/sommerferie

