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NYHEDSBREV OKTOBER 2018 
 
Kære forældre til elever på Korup Skole 

I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

• Dialogmøde 

• Trafiksikkerhed ved skolen 

• Positiv omtale af skolen i medierne 

• Nyt ”look” på hjemmeside og foldere 

• Færre skift i undervisere 

• Fremdrift i nye faglokaler 

• Samarbejde med erhvervslivet 

• Menneskets firbenede venner 
 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
Dette nyhedsbrev starter med en gentagelse af omtalen af det dialogmødet fra intra. 

Skolebestyrelsen vægter elevernes sociale trivsel højt og ønsker, at Korup Skole 
bl.a. skal være kendt for, at det er en skole, som eleverne er glade for at gå på. 

Skolen har pt. en mobilpolitik, der tilsiger, at skolen er mobilfri for de yngste elever. 
For de ældste elever gælder det, at mobiltelefoner kan bruges i undervisningen efter 
aftale med underviserne og i frikvartererne. 

Skolebestyrelsen vil gerne videreudvikle denne politik, så der sættes fokus på det 
gode frikvarter. Altså et frikvarter hvor eleverne har pause fra arbejdet mod faglige 
mål - men har fokus på det sociale i klassen/årgangen. 

Skolebestyrelsen mener, at mens der er positive sider af den teknologi, vi omgiver 
os med, er der også negative sider, vi skal være opmærksomme på. Det kan stresse 
eleverne, at de skal bruge opmærksomhed på sociale medier - samtidig med, at de 
skal bruge tid på faglig læring og samvær med skolekammerater. 

Skolebestyrelsen indbyder til debat om, hvordan skolen og familierne kan støtte ele-
verne i at være sammen uden, at der er teknologi mellem dem. Debatten kan foregå 
derhjemme, i klasserne, i elevrådet og blandt personalet. 

Debatten kan handle om, hvordan vi i fællesskab forholder os til, at det kan være 
stressende at være barn i en tid med sociale medier. Den kan handle om, hvilke al-
ternativer der er til at bruge teknologi i mange timer om dagen. Den kan handle om, 
hvilke handlemuligheder man har som familie og som skole. 

Konkret inviterer skolebestyrelsen til dialogmøde 30. oktober kl. 17-19. Mødet starter 
med et oplæg på 10 min. af Skoleleder Tina Skelgaard fra Paarup Skole, som netop 
har erfaring med, at eleverne ikke bruger mobiltelefoner i frikvartererne. 

Der vil også være mulighed for at rejse andre emner på dialogmødet. 

På dialogmødet var der blandt forældre overvejende enighed om, at det er en god idé at arbejde videre med, 
at eleverne i de ældste klasse bruger mindre tid ”ved skærmen” i pauserne mellem timerne. 

Skolebestyrelsen har i øvrigt brugt tid på at drøfte skoledagens skematiske forløb, da der har været debat i 
nogle af de yngste klasser om spisning. Skolebestyrelsen har prioriteret mere undervisning på skolen på be-
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kostning af frikvarterer. Hvor de ældste elever før havde 87 minutter frikvarter om dagen har de nu 75 minut-
ter. De yngste er gået fra 72 minutter til 60 minutter. Det er dyrere for skolen at have mere undervisning, så 
dette er typisk en øvelse, vi kan lave i tider, hvor der tilføres midler. Det er vigtigt for skolebestyrelsen at sig-
nalere, at det altid er underviserne, der i samarbejde med forældrene tilrettelægger skoledagen, så den pas-
ser til eleverne på de enkelte årgange. Vi har jo et sæt ringetider, der skal gælde for børn, der er i alders-
spændet 6 til 16 år. Det kan sagtens være, at der er små elever, der spiser i undervisningstiden, for at de 
kan nå det hele. Skolebestyrelsen kommer til at forholde sig til frikvartererne hen over vinteren, så vi evt. er 
klar med en justering, når skemaet skal lave til næste skoleår. 

Skolebestyrelsen skal også forholde sig til læremidler. Lige nu er vi i en tid, hvor det endeligt er muligt for 
næsten alle elever at havde deres egen computer. Det betyder noget for skolens indkøb af læremidler, da jo 
skal være noget at arbejde med på computeren. Vi ser i sagens natur, at der købes og bruges færre bøger. 
Vi vil i den kommende tid forholde os til denne udvikling og drøfte, hvordan vi ønsker, at skolens udviklings 
skal være i denne retning. 

Vi er altid opmærksomme på trafiksikkerheden omkring skolen. Vi er heldige med skolens placering, men der 
er situationer (særligt om morgenen), hvor alle har travlt, og nogen tager den nemme og hurtige løsning. 
Skolebestyrelsen vil gerne appellere til, at reglerne overholdes. De er jo til for at beskytte vores børn. Vi ople-
ver desværre, at nogle forældre kører helt ned til taxapladsen for enden af Præstevej. Det giver nogle farlige 
situationer, når biler skal bakke samtidig med, at der kommer børn op fra viadukten under Rugårdsvej. Vi 
opfordrer til, at I sætter jeres børn af på den runde vendeplads mellem hallen og skolen – og at I ikke parke-
rer jeres biler der, så det bliver besværligt for andre at komme rundt. 

På vegne af skolebestyrelsen 

Kenneth Pedersen, Formand 

NYT FRA SKOLELEDELSEN 
Skolen har afholdt sit første møde med det lokale erhvervsliv. Der blev talt om muligheder for praktik for sko-
lens ældste elever. Der arbejdes videre med ideerne, og vi regner med, at vi kan lave en god praktikordning 
til næste skoleår. Allerede nu samarbejder vi med lokale virksomheder. Fx skal nogle af vores elever plante 
tulipanløg med en lokal gartner i starten af november, og en anden virksomhed har deltaget i arbejdet med at 
designe vores nye faglokaler. TV Korup har lavet et indslag om samarbejdet med erhvervslivet. Også i for-
eningslivet er vi i gang med gode samarbejder. Det lykkedes at få 30.000 kr. fra den såkaldte generations-
pagt til, at vi kan lave aktiviteter sammen med Aktiv Korup og lokalarkivet. Det glæder vi os til at få i gang 
hen over vinteren.  

Indtil videre holder tidsplanen mht. til de nye faglokaler. Dispositionsforlaget er næsten færdigt. I denne fase 
har vi haft seks lærere med til at kvalificere arbejdet. Så skal de endelige tegninger laves, og sagen skal sen-
des i udbud. Planen er, at vi begynder at bygge for alvor omkring jul. Vi har haft håndværkere i efterårsferien, 
og vi har fået skiftet vinduer i gangen, hvor kontoret er. 

Vi fik en rigtig fin omtale af vores trimdag i medierne. DR P4 Fyn havde et indslag i radioen, og vi fik en for-
side og en side inde i Ugeavisen Nordvest. 

På baggrund af noget feedback fra forældre ved sidste dialogmøde, har vi sat et større arbejde i gang om-
kring vores hjemmeside og vores informationsfoldere. I vil i den kommende tid se, at der har været dygtige 
fagpersoner i sving mht. at præsentere skolen for en indbydende måde. Vi får helt ny hjemmeside i 2019, 
men allerede nu kan man se, at der sker noget. 

Nogle af jer har måske bemærket, at der er både hunde og heste på skolen. Vi har et formaliseret samar-
bejde med en lokal rideskole, så elever fra heldagsafdelingen kan arbejde med at være modige ved at flytte 
grænser sammen med de store dyr. I forbindelse med høstfesten kunne alle heldagsskolens elever prøve at 
ride i skolegården. Vores sekretær Vivi har nogle gange hendes hund med på arbejde. Den går lidt til hånde, 
når der er elever, der trænger til samvær på en anden måde, end hvad vi ellers har at byde på. 
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Det har været en mærkesag for skolebestyrelsen, at der skal være færre skift i underviserne omkring årgan-
gene. Herunder er der fokus på, hvordan vi fraværsdækker ved kendt og ukendt fravær. I dette skoleår har 
skolen prioriteret, at vores faste undervisere har haft mulighed for at dække for kollegaer, når de er væk. Det 
er vigtigt at notere sig, at dette bestemt ikke er en sparreøvelse. Tværtimod. Hensigten er, at vi kan sætte 
vores egne dygtige og kendte undervisere ind i årgange, der pludseligt mangler en fast underviser pga. bar-
sel, sygdom eller andet. 

På skoleledelsens vegne 

Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 


