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NYHEDSBREV DECEMBER 2020 
 

NYT FRA SKOLEBESTYRELSEN 
På trods af coronaens fortsatte og stigende hærgen lykkedes det skolens medarbejdere, forældre og elever 
at gennemføre en skolegang, der giver noget, der ligner en almindelig hverdag. Der skal endnu en gang lyde 
en kæmpe tak til alle for den ekstraordinære indsats, der bliver ydet i en ekstraordinær tid. 

Skolebestyrelsen har på årets sidste skolebestyrelsesmøde vedtaget et nyt princip vedr. badning. Efter en 
proces hen over to møder har en helt enig skolebestyrelse formuleret formål og mål med princippet, og der 
skal lyde en stærk opfordring til alle forældre om at sætte sig ind i princippet og bakke skolens medarbejdere 
op i deres arbejde med det. I kan læse princippet nederst i dette nyhedsbrev. Det vil blive indarbejdet i det 
store dokument med principper i løbet af foråret. 

På baggrund af sidste vinters fyrværkeriulykke vil medlemmer af skolebestyrelsen bruge tid på at gennemgå 
skolens område for fyrværkerirester efter nytårsaften. Der er ingen garanti for, at vi får det hele med, så det 
er vigtigt, at alle er opmærksomme på de farer, der er ved fyrværkeri. Skolens elever har på vanlig vis fået 
gennemgået årets fyrværkerikampagne, og der er udleveret sikkerhedsbriller til de mellemstore elever igen i 
år. 

God jul og godt nytår til jer alle! 

På skolebestyrelsens vegne 
Kenneth Pedersen, formand 

NYT FRA SKOLELEDELSEN 
På personalefronten kan det oplyses, at samarbejdet med pædagog Morten Engholm er afsluttet. Vi vil i star-
ten af det nye år opslå mindst én stilling i heldagsafdelingen. Lige nu venter vi på de sidste budgettal, der jo 
bl.a. afhænger af elevtallet i afdelingen efter 1. januar – og vi har nogle nye elever på vej. 

Som I allerede ved, skal jeg hjælpe på Rosengårdskolen i løbet af foråret, da lederteamet på Rosengårdsko-
len ikke er fuldtallig. Det er primært de overordnede opgaver omkring næste skoleårs planlægning, jeg skal 
hjælpe med. Der er nyligt indgået en ny overenskomst for lærerne, der betyder, at planlægningen skal foregå 
på en ny måde. Planen er, at jeg er tilbage på Korup Skole på fuld tid efter sommerferien. Det har selvfølge-
lig betydning for lederteamet på Korup Skole, at jeg er meget væk i løbet af foråret. Der vil være flere opga-
ver og givetvis længere arbejdsdage – og selv om der skrues op for arbejdstiden vil der være opgaver, der vil 
blive nedprioriteret i den periode. Så hvis I oplever længere svartider på henvendelser til os, er det ikke fordi 
vi driver den af, men fordi vi hele tiden må forholde os til opgavernes rækkefølge. 

Lederteam støtter skolebestyrelsens opfordring til at tale om brug af fyrværkeri. Vi har fået besked fra SSP 
om, at der er sket en lovændring: ”Med den nye lovgivning varsler man et opgør med utryghedsskabende 
adfærd i det offentlige rum, og første skridt er strafskærpelser og en intensiveret indsats fra politiets side på 
dette område. Fyns Politi fortæller bl.a., at man håber, at de højere straffe kan have en forebyggende effekt 
og at de kan være med til at reducere den utryghed, der kan opstå i forbindelse med hensynsløs brug af fyr-
værkeri. Politiet meddeler samtidig, at de kommer til at have en skærpet opmærksomhed på sager om fyr-
værkeri, og de vil gå mere offensivt til værks både med forebyggelse og kontrol.” 

Der skal også fra hele lederteamet lyde en tak for 2020, der trods omstændighederne også har budt på 
mange lyspunkter med elever, medarbejdere og forældre. God jul! 

På skoleledelsens vegne 
Simon Hempel-Jørgensen, skoleleder 
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PRINCIP VEDR. BADNING EFTER IDRÆT 
FORMÅL 
Skolebestyrelsen anerkender, at ungdommen er en tid, hvor man som ung kan have forskellige følelser om-
kring sin krop. Man kan fx have urealistiske krav til, hvordan en menneskekrop skal se ud - baseret på det, 
man kan se på Internettet. Man kan blive fremmedgjort fra almindelige menneskekroppe og ked af sin egen. 

Skolebestyrelsen mener, at traditionen for at bade efter idrætsundervisning og sportsaktiviteter i fritidslivet er 
en måde at arbejde eksemplarisk med hygiejne på og få et kendskab til kroppen i al dens mangfoldighed. 

MÅL 
Det er skolebestyrelsens mål, at alle elever bader sammen kønsvis i forbindelse med idrætsundervisningen. 

På vej mod dette mål er skolebestyrelsen indstillet på, at der kan være situationer, hvor der skal findes løs-
ninger for enkelte elever, der ikke kan honorere målet om fælles badning i perioder.  

FÆLLES BADNING MELLEM UNDERVISERE OG ELEVER 
Skolebestyrelsen ser positivt på, at der er undervisere, der bader med eleverne, da det støtter formålet med 
dette princip. 

 


