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NYHEDSBREV PÅSKE 2018 
 
Kære forældre til elever på Korup Skole 

I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

• Ny souschef er tiltrådt 

• Gode nyheder om skolens fysiske rammer 

• God og rolig start på dagen 

• Valg til skolebestyrelsen 

• Et dilemma i SFO 

• Elevplaner 
 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
1. februar var der fælles morgensang på skolen, da Henrik Storm Andersen startede som souschef denne 
dag. Skolebestyrelsen noterer sig, at der på knap 1,5 år er sket en stor udskiftning i ledelsen. Vi har som be-
styrelse været meget tæt på gennem hele processen, hvor der er ansat fire nye pædagogiske ledere. Vi ser 
frem til, at det nye pædagogiske lederteam nu kan finde sig til rette efter en travl tid med drift i hverdagen 
samtidig med ”tomme stole” i ledelsen og rekrutteringsarbejde. 

Skolebestyrelsen har hen over vinteren været meget optaget af skolens fysiske fremtræden. Det er ingen 
hemmelighed, at vores lokaler ikke afspejler den høje kvalitet i undervisningen, vi gerne vil være kendt for. 
Der er afsat midler til at købe nye møbler til 3. årgang, og vi har været så heldige at få frivillige fra Aktiv Ko-
rup til at sy nye gardiner til musiklokalerne. Det er virkelig dejligt at opleve, at der er så mange, der vil tage et 
medansvar for, at Korups børn har en skole, der er rar at være på! 

Det er små ting, der peger i den rigtige retning. Vi bruger kun de midler på bygningerne og inventaret, som vi 
får til dem. Vi bruger ikke ”lønkroner” til maling og møbler. Derfor er det også kun små ting, vi kan lave for 
egne midler. 

Heldigvis er der andre puljer. Vi har skoleafdelingen fået tilsagn om, at vi skal have moderniseret fysik/kemi, 
håndværk & design (det tidligere sløjd og håndarbejde) og madkundskab (skolekøkkenet). Det Vi glæder os 
rigtig meget til at se, hvordan processen med undervisererne kommer til udtryk i nye lokaler, der kan under-
støtte undervisningen. Vi skal desuden til sommer pcb-renoveres, da der er nogle fuger i ungemiljøet, der 
skal udskiftes. Det betyder, at vi kan få malet i ungemiljøet.  

Vi ved godt, at hverdagsmorgener kan være stressende for børnefamilier. Vi skal derfor hele tiden hjælpe 
hinanden med at skabe en rolig og ordentlig start på skoledagen for børnene. Vi har før skrevet om parke-
ringspladsen, der til tider kan være en smule kaotisk og farlig, når børnene oplever, at de voksne ikke over-
holder reglerne. Vi har en anden problematik, som vi også gerne vil bede om hjælp til, og det drejer sig om 
elever, der ikke går i sfo men møder før kl. 7.50. Det skaber uro på skolen, da skolen ikke har tilsyn før ti mi-
nutter i otte. Det vil sige, at man enten går i morgen-sfo eller møder mellem 7.50 og 8.00. 

Skolebestyrelsen ser en gang om året på principperne for skolens virke i år har vi særlig opmærksomhed på 
lejrskoler, den understøttende undervisnings placering på skoledagen og børnenes brug af mobiltelefoner i 
skoletiden. 
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Der er frem mod sommerferien valg til skolebestyrelsen. Der er forskudt valg til skolebestyrelsen, Dette bety-
der, at der skal vælges tre medlemmer for perioden 2018-2022. De nye medlemmer kommer således ind i en 
skolebestyrelse, hvor der i forvejen er fire forældrevalgte medlemmer, der har været medlem i mindst to år. 
Vi opfordrer alle interesserede til at komme til valgmøde 25. april kl. 19.00. På mødet giver skolebestyrel-
sen årsberetning, besvarer spørgsmål – og lægger ører til kommentarer om alt, hvad der vedrører skolens 
generelle virksomhed. Ved efterårets dialogmøde havde vi ca. 30 deltagere, og vi håber på samme gode op-
bakning ved dette møde. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Kenneth Pedersen, Formand 

NYT FRA SKOLELEDELSEN 
Sfo’en oplever i øjeblikket en stigende tendens omkring særaftale i forhold til elevernes gå-tid og hjemtrans-
port. Der foregår i øjeblikket overvejelser om, hvorvidt vi skal lukke et værksted for at frigøre en medarbejder 
til at sende børn hjem eller til parkeringspladsen til ventende forældre. Det er naturligvis et dilemma, da vi 
gerne vil bruge så mange medarbejdere som muligt på at lave gode aktiviteter for alle eleverne. Så hvis I kan 
strømline jeres aftaler i familierne, så er det et godt tidspunkt at gøre det nu. 

Dette skoleår er et overgangsår, når det kommer til elevplaner. Elevplanerne er nu i MinUddannelse. Det er 
lidt forskelligt, hvordan arbejde gribes an i afdelingerne. Lige nu er lærerne i gang med at prøve sig frem til 
den rigtige måde at arbejde med MinUddannelse på i forhold til den aldersgruppe, de underviser. Hvis I som 
forældre har betragtninger at dele, må I meget gerne tage kontakt til lærerne eller ledelsen. Det er som altid 
rigtig værdifuldt med en indsigt i, hvordan tingene ser ud fra et forældreperspektiv. 

Det er Skolernes sangdag fredag 23. marts. Vi holder en ekstralang morgensang denne dag, hvor vi synger 
flere sang og oplever koret optræde. 

God påskeferie! 

På skoleledelsens vegne 

Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 


