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Kære forældre

Næsby, august 2019

Velkommen til et nyt skoleår!

Første skoledag
Første dag efter sommerferien er mandag den 12.8., hvor der er almindelig mødetid/sluttid efter
skemaet. Dagen er med almindeligt skema, bortset fra første lektion, hvor vi samles i skolegården kl.
8.15 og fejrer det nye års start.
Personalenyt
Dennis er stoppet, og Jacob er indtil videre vikar.
Som jeg skrev før ferien, så har vi fået tre nye lærere; Jeanette, Erling og Stine – som vi byder
velkommen og glæder os til at samarbejde med.

Forældremøder og samtaler i det nye skoleår
Vi har fået ønske fra nogle forældre om at møde flere af lærerne – og derfor har vi lavet en ny procedure
for både forældremøder og skole-/hjemsamtaler i år.
Forældremøderne samles på tre dage; 21.8., 28.8. og 11.9. – lærerne skriver ud til jer om, hvilken dato
det er for jeres børns klasser. Alle møderne starter kl. 17 i biblioteket, hvor I først får generelle beskeder
fra ledelse og bestyrelse – og præsentation af nye lærere. Derefter går man i klasserne.
Samtalerne er også i kalenderen – lærerne skriver ud til jer. Det bliver efter cafémodellen, hvor der er
faste tider hos dansk- og matematiklærer og mulighed for at tale med andre faglærere før og efter.
Vi håber, det bliver godt for alle parter og evaluerer det, så sig gerne til efterfølgende, hvad I mener
om måden.

Vikarer
Vi benytter nogle af de tidligere vikarer og har et nyt hold parat – både i skolen og i SFO’en.
Vi fortsætter med lærernes gode vikarbeskeder og så mere respons fra vikarerne efter timerne.
Derudover starter vi noget nyt med ekstra vikarmaterialer i alle fag med let adgang for vikarerne. Det
skulle gerne sikre god udnyttelse af alle timer – også vikartimerne.

AULA/intra
Som jeg skrev før ferien, så er AULA blevet udsat, foreløbig indtil efterårsferien. Så vi fortsætter med
Intra, til I hører andet. I får fortsat brug for Unilogin, når vi begynder med AULA.
I kan benytte august og september til at tjekke, om I har noget på klassens side, som I gerne vil gemme;
billeder og andet. Det vil forsvinde, når vi overgår til AULA, så tjek, om der er noget, I gerne vil bevare
og gem det på jeres computer.
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Når vi får AULA, får vi også en ny hjemmeside, som vi er i gang med at lave. Vi glæder os meget til en
ny og mere overskuelig hjemmeside – men må altså klare os med den gamle nogle måneder endnu.

Skema
Skema for hele året er lagt ud på Intra, så I der kan tjekke tider, fag, lærere, etc.
I skal bemærke, at fagdagene om tirsdagen er væk, og at fredagene er forskellige, det fremgår af
skemaerne.

Unicef Rettighedsskole
Vi er jo fra dette skoleår certificeret Unicef Rettighedsskole – og vil også dette år arbejde med
klassechartrer (en artikel fra Børnekonventionen, som børnene vælger at have fokus på i klassen),
årsplan for rettighedsarbejdet, besøg på og fra andre rettighedsskoler, deltagelse i Børnetopmødet i
FN-bygningen (nogle fra rettighedsrådet), baseline, tryghedsvandring, etc.
Nogle af børnene fra rettighedsrådet fortsætter og nogle nye kommer til – hvert år. Vi fortæller børnene
om det på fællessamlingerne.

Fællessamlinger
I dette skoleår har vi fællessamling for børneskolen (0.-5.kl.) fredag morgen og for ungeskolen (6.-9.kl.)
fredag eftermiddag – begge afholdes i bibliotekets fællesrum. Det giver god mulighed for fællesskab
på tværs af klasserne, og vi får sunget, eleverne vil stå for noget af det, vi kan komme med info, etc.
Det glæder vi os til!

Bring your own device/Chromebooks
Vi fortsætter med Chromebookudlån i 4.-6.kl. og Bring your own device i 7.-9.kl.
Lærerne i 0.-3.kl. kan reservere iPads og computere.

Emneuge i uge 39
Vi har emneuge i uge 39 med emnet; Kredsløb, vandets og skolens, hvor vi arbejder med vandets
hemmeligheder – sammen med Naturfestivalen, som har mange spændende tilbud – og med
undervisningsmiljøet. Både naturens og skolens miljø har stor betydning for børnene, så vi laver en
spændende uge med begge dele. Der bliver forældredag torsdag kl. 14, så sæt kryds i kalenderen.

Teknologi og teknologiforståelse
Næste år fortsætter vi med projektet ”Børnene i Robotbyen”, som allerede har mange spændende ting
i gang, og så begynder vi med gamebaseret læring i to klasser og et andet projekt om digital læring i
to andre klasser. Vi spreder viden om teknologi og teknologiforståelse i alle klasser, bl.a. via to-lærer
forløb, hvor en af lærerne fra projekterne deltager sammen med klassens almindelige lærer.
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Renovering og sikkerhed
Håndværkerne og pedellerne har haft travlt i sommerferien og har nået:
-

Nye gulve en del steder på skolen og i SFO’en
Istandsættelse af de to 1.kl.’s lokaler
Nye rullegardiner i 0.-3.kl. (opsætning påbegyndt)
I gang med musiklokalet og skolekøkkenet
I gang med gavlen på den grå bygning og forberedelse af elevator

Det betyder, at i august og september må børn og forældre af sikkerhedshensyn ikke benytte
indkørslen fra Ågade, men stien fra Ågade og indkørslen fra Skolevej. Det er vigtigt, da der er
store maskiner og stilladser. Vi sætter skilt op, men tal med jeres børn om det. Den ende af skolegården
ved gavlen spærres af med hegn både i skolegården og på det grønne. Resten af skolegården kan
børnene heldigvis benytte – det er mest indkørsel og parkering, det går ud over.
De fire ben
Vi arbejder på Næsby Skole ud fra fire ben:
-

Faglighed/udvikling
Trivsel/dannelse/rettigheder
Teknologi/teknologiforståelse
Leg/bevægelse

Det passer med vores værdigrundlag, vores vision og fokus/projekter.
Tre af vores elever malede i juni et billede, bl.a. med disse ben, som kommer op og hænge på gavlen
ud mod skolevej.
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Med venlig hilsen
Berith Bonnesen
Skoleleder
bereb@odense.dk
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