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Kære forældre

Næsby, januar 2020

Håber, I har haft en god juleferie og er kommet godt ind i det nye år!
Personale
Vi har ansat en ny pædagogmedhjælper, Christian Gerau, som starter 1.1. og en ny pædagog,
Christian V. Hansen, som starter 1.2. Med disse to har vi igen det personale, som skal til i SFO og i
skolen. Velkommen til begge!
Markedsdag 10.1.
Den 10.1. har rettighedsrådet planlagt en skoledag, som er noget anderledes. Idéen opstod, da
rettighedsrådet var til FN-dag i FN-byen i oktober – og nu fører de den ud i livet. Det er første gang, vi
prøver at have en skoledag, som eleverne har planlagt. Selvfølgelig med hjælp fra de voksne, men
idéen er elevernes.
Elevernes mødetid er som ellers. Markedsdagen varer kun til 11.30, derefter er der almindelige timer.
Dagen drejer sig efter børnenes ønske om ligestilling mellem kønnene, verdensmål nr. 5, og ansvarligt
forbrug, verdensmål nr. 12. Vi laver bl.a. en bod med ”byt til nyt”, så børnene kan tage 0-4 stykker tøj,
legetøj, bøger, mm. med onsdag eller torsdag og aflevere det til deres lærere, så får de fredag samme
antal billetter, så de kan bytte til noget andet. Der kommer info ud til alle forældre mandag den 6.1. om
dette. Der kommer gæstelærere, og det vil være en dag, hvor børnene lærer noget om de to
ovenstående verdensmål, men også om børn andre steder i verden.
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Fravær
Ifølge de nye regler om elevers fravær, så siger bekendtgørelsen følgende:
I bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, står der i §4 stk.2, følgende:
For elever, der noteres fraværende ved skoledagens begyndelse, registreres ulovligt fravær som
dagsfravær.
For elever i 7.-10. klasse, der er til stede ved noteringen ved skoledagens begyndelse, men
fraværende ved noteringen ved skoledagens afslutning, registreres ulovligt fravær som halvdagsfravær.
Forældre til børn med ulovligt fravær på 10-15% inden for et kvartal orienteres, både af hensyn til
konsekvenserne for så meget fravær og fordi det kan betyde træk i børneydelse ved ulovligt fravær på
15%.
En del har troet, at de 15% er på alt fravær, men det handler altså om det ulovlige fravær.
Ulovligt fravær er som ordet siger fravær uden tilladelse. Dvs. så er f.eks. sygdom, som vi har fået
meddelelse om og ferie, som jeg har givet tilladelse til, ikke ulovligt.
Det er fortsat sådan, at vi beder jer ringe til kontoret om morgenen, hvis jeres barn er sygt (bare første
dag). Hvis I skal bede om fri, kan klasseteamet give fri op til to dage. Hvis I beder om fri mere end to
dage, skal I skrive til mig på Aula. Sådan er reglerne, og dem skal vi overholde. Jeg kan ikke give
ubegrænset fri og ser derfor på elevfraværet på barnet, når jeg giver fri. Desuden ser jeg på, om det er i
forbindelse med prøver og eksamen. Ved ekstraordinær frihed beder vi barn og forældre om selv at følge
op på den undervisning, de er fritaget fra.
Terminsprøver
8. og 9. årgang har terminsprøver i uge 3. Forældrene i disse klasser får nærmere besked.

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

