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NYHEDSBREV OKTOBER 2019 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

• Musical 

• Udfordringer med taxakørsel 

• Skolebestyrelsens årshjul 

• VIGTIGT: Aula – vores nye kommunikationssystem 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
DERFOR HAR VI MUSICAL 
Skolens medarbejdere arbejder hver dag for, at eleverne skal have rutiner og struktur på deres hverdag. Det 
gør de fordi, der er gode erfaringer med at netop struktur og forudsigelighed er godt for elevernes læring. En 
folkeskole skal mere end læring i fagene. Folkeskolen skal også være med til at danne vores børn, så de kan 
leve et godt liv i vores alle sammens samfund. Det kræver mere end faglig læring at klare sig godt. Det kræ-
ver personlige styrker. Og ligesom vi skal træne vores krop til at have styrke, skal vi også træne vores per-
sonliglighed for at udvikle styrke. 
 
De styrker, vi arbejder med på folkeskolerne i Odense Kommune, er mod, vedholdenhed, nysgerrighed og 
medmenneskelighed. 
 
At træne disse styrker kræver, at vi alle sammen kommer lidt ud af vores ”comfort zone”. Når man skal træne 
sit mod, skal man sætte sig selv i en situation, som kilder en smule i maven. Ikke for meget – men heller ikke 
for lidt. Mange skal turde stå på en scene, andre skal turde at synge, andre skal turde at servere mad, andre 
skal turde producere ting, der er vigtige for forestillingen. 
 
Alle skal være vedholdende. For når man laver musical, kan man ikke bare zappe eller swipe videre. Man 
skal øve i lang tid, ælte meget dej, sy mange kostumer osv. Det tager dagevis. 
 
Mange på skolen er i disse dage nysgerrige og prøver noget nyt. Og alle møder nye mennesker. Noget af 
bedste ved musical er, at de små og de store lærer hinanden at kende på tværs af skolens afdelinger. Disse 
relationer er vigtige for at være tryg på en skolen, hvor der går 500 elever. 
 

UDFORDRINGER MED TAXAKØRSEL FOR ELEVERNE I HELDAGSAFDELINGEN 
Skolebestyrelsen har siden sommerferien har et skærpet fokus på befordringen af heldagsafdelingens ele-
ver. Det har længe været et problem, at taxakørslen er uforudsigelig, så hverken elever, forældre elever 
medarbejdere kan regne med, at skoledagen starter og slutter i god ro og orden. Skolebestyrelsen har lavet 
en skriftlig henvendelse til politikerne i By- og Kulturudvalget og Børn- og Ungeudvalget om problematikken. 
 

ET TRAVLT SKOLEÅR FOR SKOLEBESTYRELSEN 
Skolebestyrelsen skal i dette skoleår behandle emner som skolemadsordning, skolens hjemmeside, trafiksik-
kerhed, teknologiforståelse, klassekasser, dannelse, læremidler, ordblindhed, elevtrivsel og meget mere. Det 
bliver et spændende og travlt skoleår for skolebestyrelsen – men det skal ikke afholde jer fra at henvende jer 
til os med emner, der fylder hos jer. I kan kontakte skolebestyrelsens medlemmer direkte eller gennem Si-
mon. 
 

NYT FRA SKOLELEDELSEN 
AULA 
Som allerede meddelt er det sådan, at Forældreintra lukker efter efterårsferien og bliver erstattet af Aula. 
Aula bliver fremover den samlede indgang til sikker og brugervenlig kommunikation med skole og sfo. Vi hå-
ber, at Aula bliver et godt og let tilgængeligt redskab, som gør det nemt og overskueligt at tage del i dit barns 
hverdag og udvikling.  
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Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem skolen og hjemmet. Det skal Aula, fordi 
bedre kommunikation kan hjælpe med til at understøtte bedre læring og større trivsel i skole og sfo.  
 
Du logger på Aula med en app eller via en browser. Få en kort introduktion og kom godt i gang med Aula ved 
at læse vedhæftede information. Du kan også læse mere om Aula, og finde udførlige trin-for-trin-guides med 
videoer på Aulas hjemmeside lige her: https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/ 
 
Vi er meget spændte på at komme rigtigt i gang med Aula. Vi skal alle sammen lære nogle nye funktioner at 
kende. Kalenderen er anderledes, da alle får deres egen kalender, hvor vi før have en fælles kalender. Der 
er ikke en kontaktbog som sådan – i Aula sendes målrettede beskeder til grupper. Der er ingen tvivl om, at vi 
kommer til at prøve os lidt frem. Og vi vil meget gerne høre fra jer forældre, når der er noget, som ikke virker 
logisk. Vi kommer til at justere vores arbejdsgange flere gange undervejs, efterhånden som vi gør os erfarin-
ger. Det kan være, at vi finder ud af, at noget vi før har lavet som opslag, skal sendes som besked – eller 
omvendt. 
 
Der er introduktion for forældre tirsdag 22. oktober kl. 17 i personalerummet på E-gangen (ved kontoret). 
Her vil være undervisere til at demonstrere Aula. Vi har fået besked om, at I kan som forældre kan logge på 
Aula 18. oktober. Vi uploader forskellige vedledninger til intra. 
 
For en sikkerheds skyld får I her kontaktoplysninger på medarbejderne på kontoret. 

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

Jannie Weismann 
Souschef & Afdelingsleder for un-
gemiljøet 
20 41 75 85 
jawe@odense.dk 

Anne Gantzhorn 
Konst. afdelingsleder for børne-
miljøet 
23 81 30 63 
ansgr@odense.dk  

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

Jan Aabjerg Christensen 
Teknisk serviceleder 
63 75 12 05 

Skolens kontor 
63 75 12 00 

 

På skoleledelsens vegne 
Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 
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