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Kære forældre                           Næsby, februar 2019 

 

Personale 

Jeg får nogle tilbagemeldinger på vikarer for tiden. Det handler om, at nogle af vores gode, faste vikarer 

enten har fået fast arbejde eller er gået i gang med uddannelse, derfor er vi ved at køre nogle nye i 

stilling. Det lykkedes ikke helt i første hug, men nu ser det absolut fornuftigt ud. I er altid velkomne til 

at rette henvendelse, hvis I oplever, noget er skidt eller godt ☺ 

Renovering 

Bibliotek og personalerum er snart færdigt. Vi går i gang med at indrette biblioteket i næste uge og i 

vinterferien, så det snart er funktionelt igen. SFO2 håber vi også på at flytte ind i uge 7. 

Vi har fået lovning på, at vi også er med i ”Fremtidens Skole” i 2019, så vi har afleveret en prioriteret 

ønskeliste for 19, hvor vi forventer en del renovering, bl.a. i indskolingshuset og SFO’en. 

Årets cykelscoreskole 

Som I har kunnet læse i pressen, så er vi blevet årets cykelscoreskole i Odense. Flot gået af alle vores 

børn – og Mette Lunø, som står for cykelscore hos os. 63% af vores børn cykler i skole. Det er ret flot, 

når vi også ved, at mange af børnene går i skole. Det betyder, at en rigtig stor del af vores børn 

transporterer sig selv ved enten at gå eller cykle og derved får motion – og samtidig letter det på 

trafikken omkring skolen og er godt for miljøet. Mange, mange plusser. I øvrigt er cykelskuret blevet 

renoveret, så mind gerne jeres børn om at benytte det. 

Udnævnelsen blev fejret med overrækkelse af diplom fra rådkvinde Jane Jegind og kage til hele skolen 

fra Cykelscore. 
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Unicef Rettighedsskole/Danmarksindsamling 

3A og Rikke har igennem længere tid samlet flasker ind for at være med til at styrke pigerne gennem 

Danmarks Indsamlingen. Det går rigtig godt i tråd med vores Unicef-arbejde. Børnene har været meget 

vedholdende og nået et flot beløb, som en forælder sørgede for at forhøje. Flot arbejde! Børnene var i 

P4 Fyn (kan stadig høres fra 29.1. efter andet musiknummer) og i Ugeavisen Odense, facebooksiden. 

En meget konkret måde at arbejde med dannelsesmålene indenfor medmenneskelighed og 

vedholdenhed. 

Nytårsfest i SFO’en 

SFO’en har traditionen tro afholdt den store nytårsfest – med festklædte, glade børn og medhjælpende 

forældre. Tak for deltagelse til jer alle! 
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Nyt for næste skoleår fra Christiansborg 

Næste år vil der, som I nok har hørt i nyhederne, ske nogle ændringer i folkeskolen: 

- Lidt færre timer i de yngste klasser (og dermed flere timer i SFO’en) 

- For de øvrige klasser færre timer til understøttende undervisning og flere til fagene 

- Praktiske fag indføres i 7. og 8.kl. med efterfølgende eksamen (som hører til endelig eksamen i 

9.kl.) 

Der er en del uvist omkring indførelsen af disse tiltag, men det begynder fra august 19, så vi er i gang 

med at planlægge, hvordan det kan indføres i praksis. Det kommer I til at høre mere om. 

Reminder om forældrearrangement med Per Schultz Jørgensen 

Husk kryds i kalenderen 4.4., hvor vi håber at se mindst en voksen fra hver familie. 

 

I ønskes en dejlig vinterferie i uge 7! 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen 

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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