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NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
Foråret er så småt undervejs, og vi ser frem mod lysere og varmere tider, hvor coronaen forhåbentlig mister 
sit tag på os. Mens vi glæder os til en tilbagevenden til en mere normal hverdag, skal vi samtidig huske på, 
at hverdagens problemer også vender tilbage. Her tænker vi særligt på problemet med utryghedsskabende 
unge på skolens område om aftenen i sommerhalvåret. Vi glæder os bestemt ikke til en tilbagevenden til ge-
nerende høj musik og smadrede glasflasker, hvor vores børn skal lege i frikvartererne. Vi tog sidste år nogle 
konsekvenser. Der blev fældet en masse buske og træer, og der blev sat ekstra ind med vægtere og ssp-
medarbejdere. Vi skal nok indse, at der skal endnu mere til. Vi gør klar til at optrappe samarbejdet med ssp 
igen, og vi håber på jeres opbakning ift. at tale med jeres børn og unge om, hvordan man gebærder sig i det 
offentlige rum, når der ikke er voksne i nærheden. 

Skolebestyrelsen har drøftet lejrskolen for de ældste elever i ungemiljøet. Vi har de sidste år været uheldige 
med planlægningen. Først var det en truende konflikt mellem lærernes fagforening og Kommunernes Lands-
forening, der drillede. Senest har det naturligvis været corona. Dette har aktualiseret et gammelt dilemma 
omkring lejrskolen. På den ene side er det en god tradition, der styrker fællesskabet og skaber minder for 
livet. På den anden side er lejrskolen en dyr aktivitet for skolen og for de familier, der yder et bidrag til klas-
sekassen, som så er med til at finansiere en udenlandsrejse. Skolens udgifter er ca. 35.000 kr. plus de læ-
rertimer, der bruges og som går fra fx læsevejledning eller turboforløb ifm. manglende uddannelsesparathed. 
Den enkelte familie betaler typisk i omegnen af 2.000 kr. pr. barn. Denne betaling til klasseklassen er solida-
risk forstået på den måde, at det samlede indbetalte beløb indgår i budgettet for lejrskolen og dermed kom-
mer alle elever til gode. Dette er i overensstemmelse med lovgivningen, der sikrer, at folkeskolen er beta-
lingsfri. 

Vi har i skolebestyrelsen drøftet dette dilemma flere gange, og vi vil gerne brede drøftelsen mere generelt ud 
til forældrene til elever på skolen. Vi har tænkt os at indkalde til et dialogmøde om emnet og ser lige tiden an 
ift. at kunne holde et fysisk møde i forbindelse med vores årlige beretning. Det vender vi tilbage omkring. 

På skolebestyrelsens vegne 
Kenneth Pedersen, formand 

NYT FRA SKOLELEDELSEN 
Det er sjovere at genåbne end at nedlukke. Vi har efterhånden prøvet begge dele flere gange, og lige nu 
glæder vi os over, at der er længere mellem smittetilfældene og udsigt til en mere stabil skolegang for elever 
og undervisere. Vi kan sagtens mærke, at det har været en hård vinter for alle. Det er helt forståeligt, at man 
finder det anstrengende skiftevis at undvære social kontakt og igen at vænne sig til at være sammen med en 
hel klasse på skolen. Vi håber på, at hele oplevelsen med coronavirusen vil være noget, der på den lange 
bane har givet os alle personlige erfaringer, vi kan bruge konstruktivt i fremtiden, når vi står i svære situatio-
ner. 

En af omkostningerne i coronatiden har været en kraftig neddrosling af den løbende udvikling af SFO og 
SFO2. Der var ellers god gang i implementering af de pædagogiske læreplaner, hvor der er aftalt mange nye 
tiltag omkring strukturen for de daglige aktiviteter. Udviklingen er sket sideløbende med den naturlige udskift-
ning af personalet i SFO’en ifm. med overgang til andre opgaver på skolen og andre livsfaser. Vi kan næsten 
ikke vente på, at vi igen kan blande eleverne i værksteder efter deres interesser, så der kommer den mang-
foldighed af aktiviteter, vi har i sigte. Indtil videre kan vi glæde os over, at der trods alt er kommet god skik på 
de fysiske omgivelser i SFO’en. 

Vi ønsker de unge mennesker fra skolen klarer sig godt og søger gode fællesskaber. Derfor havde vi umid-
delbart efter påske inviteret alle forældre i ungemiljøet i almendelen til et onlinemøde med SSP. Overskriften 
var ”En appel til forældre som kulturbærere og rollemodeller. Hvordan kan vi støtte børn og unge på Korup 
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Skole til et godt ungdomsliv? Overskrifterne var, Fællesskaber – hensigtsmæssig vs. uhensigtsmæssig, her-
under kvalificerede valg. Risikoadfærd: Rusmidler og digital dannelse. Forældre som kulturbærere. Det var 
SSP, der havde oplægget, det afstedkom gode perspektiver fra fremmødte forældre. Skolen efterspurgte 
hvorledes vi kunne komme i dialog med jer forældre, og det fik vi også et par ideer til. 

Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang. Vi har fået budgetudmelding for kommende skoleår og skal 
endnu en gang udvide personalet, da der er fortsat tilgang til heldagsafdelingen. Derudover kan det oplyses, 
at Annette E Hansen er stoppet på Korup Skole. 

Vi er også ved at arbejde os frem til, hvordan den nye arbejdstidsaftale for lærerne kan give os nye mulighe-
der for at strukturere vores interne samarbejde om udviklingen af vores skole. Det er en spændende proces, 
der vil komme alle til gode. 

Med ønsket om et godt forår 
Lederteam 


