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Kære forældre

Næsby, april 2019

Per Schultz Jørgensen
Vi har netop haft en god aften med foredrag om det gode børneliv og karakterdannelse ved Per Schultz
Jørgensen. Efter hans foredrag og mulighed for spørgsmål, gik forældrene kort i grupper og talte om,
hvad de kunne give videre til de forældre, som ikke havde haft mulighed for at deltage. Det skriver vi
sammen og sender ud til alle – sammen med den litteraturliste, som han havde med.
Vi havde en god aften med fin tilslutning; vores nye bibliotek var fyldt op. Kontaktforældrene havde
været aktive i klasserne og det er bestemt en af årsagerne til den gode tilslutning, så tak til jer alle for
indsatsen!
Vi har talt om, at vi en gang om året vil få en god foredragsholder ud og der er allerede kommet forslag
om digital dannelse. Hvis I har forslag om emner og dygtige folk, så sig endelig til.
Personale
Som I nok har læst i avisen, så er Odense Kommune i gang med en forflyttelsesrunde/afskedigelser,
da der næste år samlet set er 14 klasser mindre på kommunens skoler og besparelser. Det stigende
børnetal, som man hører om, ”rammer” først skolerne de kommende år. Det er forskelligt, hvor meget
skolerne berøres – vi er ikke en af dem, som rammes hårdest, bl.a. fordi vi næste år har en klasse
mere end i år. Jeg skriver ud til jer, når det er på plads og må offentliggøres.
Renovering
Vi har nu fået lovning på næste omgang renovering;
-

1000 m2 nye gulve
Ny gavl og elevator (i den grå bygning ved nedkørslen)
Renovering i noget af børneskolen og SFO’en
Nyt skolekøkken (som indrettes, så det også er godt at låne for klasser med forældre).

Vi kender endnu ikke datoer, men regner med, at i hvert fald skolekøkkenet er færdigt til efterårsferien,
så vi kan tilrettelægge undervisningen efter dette. Vi begynder med skolekøkken og gavl/elevator. I må
alle gerne tale med jeres børn om derhjemme, at de ikke må lege/opholde sig på p-pladsen og ved
gavlen ved nedkørslen. Det er et farligt område og bliver ikke mindre farligt i byggeperioden. De ved
det, men mind dem om det. Det gør vi selvfølgelig også.
Eksamen maj/juni 2019
Vi har nu tilrettelagt eksamen for 9.kl., men vi må først offentliggøre udtræk den 29.4.
9.kl. og deres lærere er godt i gang med forberedelserne. Der kommer løbende informationer ud til
9.kl. og deres forældre og man kan også følge med på undervisningsministeriets hjemmeside.
Besøg fra UNICEF
Vi har lige haft besøg fra UNICEF og er i gang med at planlægge resten af skoleårets aktiviteter for
rettighedsrådet. Vi har haft tryghedsvandring, hvor børnene fra rettighedsrådet og derefter alle klasser
er kommet med bud på, hvor vi skal gøre skolen tryggere. Det arbejder vi med – og det hænger fint
sammen med renoveringen, bl.a. i forbindelse med toiletterne i børneskolen.
Aula fra august 19
Fra august 19 har vi ikke længere intra, men i stedet får vi et nyt kommunikationsmedie, Aula. Det er
også nyt for os, men vi begynder at få kurser, så vi har mulighed for at sætte os ind i det.
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Det er vigtigt, at alle forældre får oprettet et unilogin, som nu kan benyttes til intra og senere er den
eneste måde at komme på Aula på. Jeg skal bede jer alle om at få det gjort senest 1.maj. Der er lagt
vejledning ud til jer på intra om, hvordan I gør det, og børnene vil også få vejledning med hjem i
papirform.
Påske
Skolen er lukket i uge 16 plus mandag i uge 17. Alle ønskes en god påskeferie!

Med venlig hilsen
Berith Bonnesen
Skoleleder
bereb@odense.dk
30 33 43 42

