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Kære forældre                                   Næsby, juli 2019 

 

AULA/intra 

Nu har jeg de sidste måneder skrevet til jer, at AULA erstatter intra fra august 19, men nu må jeg 

meddele jer, at det er blevet udskudt, så vi først får det i efteråret, nok omkring efterårsferien i uge 42. 

Det er dog ikke spildt, at I har oprettet Uni-login, det skal I bruge til den tid☺ 

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. 

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 tirsdag er væk, og at fredagene er forskellige, sådan at der er 

læsetime for alle fredag morgen, fællessamling for børneskole om morgenen og for ungeskolen om 

eftermiddagen – som vi nu kan afholde i vores nye bibliotek. Det glæder vi os til. Det vil betyde større 

mulighed for fællesskab klasserne imellem og også mulighed for elevråd/rettighedsråd/voksne at 

fortælle og informere. Desuden vil der blive sunget og vist fra undervisningen. Fredagene afsluttes med 

UUV. Fredag er der desuden halve fagdage og ind imellem hele anderledes dage. I kan se det hele i 

skemaet, hvor fredagene er forskellige uge for uge. 

Der er, som jeg tidligere har skrevet, kommet et nyt obligatorisk valgfag i 7.kl., som fører til eksamen i 

8.kl. Vi skal tilbyde H/D og kan tilbyde musik, billedkunst og madkundskab. Hvis der ikke er nok, som 

vælger H/D, skal man ikke oprette det. Det er der ikke hos os i år, så det bliver fagene billedkunst og 

madkundskab, som 7.kl. får. 

Desuden har vi valgfag for 5.-6.kl. og for 8.-9.kl. Alle fagene foregår på skolen kommende år, efter 

drøftelse i både personalegruppe, bestyrelse og ledelse. Vi har heldigvis både gode faglærere og gode 

faglokaler til at oprette mange spændende fag. Jeres børn har valgt og har fået besked om, hvad de 

får det næste år.  

Certificeret som Unicef Rettighedsskole 

 

Vi er nu certificeret som Unicef Rettighedsskole og er dermed en af de 35 skoler i Danmark, som 

arbejder med børns rettigheder. Det har bl.a. betydet, at vi har gået en tryghedsvandring på skolen og 

arbejder med at ændre det, som kan gøre børnene utrygge. Det har bl.a. drejet sig om multibanen, 

toiletterne i indskolingen og mælkekælderen. Multibane og mælkekælder er ordnet, og toiletterne i 

indskolingen får nye døre med andre låse, som kan øge trygheden – ligesom det er meningen, at 

børnene skal være med til at indrette og få ejerskab. Børnene har ønsket at få hængekøjer op på det 

grønne område – og vi håber, vi når at få dem op i sommerferien, så vi får et hyggeligt stilleområde. 
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Rettighedsrådet til certificeringen 

 

 
0.kl. har plantet en ny blodbøg i anledning af certificeringen 

Dimission 

 

Vi har nu taget afsked med vores gode 9.kl. efter en travl eksamensperiode og en hyggelig dimission. 

Tak for årene til både elever og forældre! Vi håber, alle kommer godt videre! 
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Dimission 2019 

 

Mere renovering 

 

Vi får mere renovering, og der er en del håndværkere i gang her i sommerferien. Det drejer sig i denne 

omgang om nyt skolekøkken og nye gulve en del steder. Desuden går de snart i gang med at bygge 

en ny gavl op og opsætte elevator – vi håber, det er færdigt til november 19. 

 

Skolegården i ferieperioden 

 

I må meget gerne benytte skolegården i ferieperioden til leg og hygge – og være med til at passe på 

den, så den ikke hærges af andre udefra. Det er fint, hvis I går en tur igennem skolen, så der færdes 

nogle af os, som hører til. Jeg har sat vægtere på til om aftenen og SSP er også på, men det der virker 

rigtig godt er, at skolens område benyttes, så frister det ikke dem, som larmer og hærger. Det vil 

naboerne også sætte pris på. 

Så I er mere end velkomne til at være på skolens område i ferier, weekender og efter skoletid. Skolen 

er vores, og vi skal passe på den sammen.  
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Skolestart efter sommerferien 

 

Første dag efter sommerferien er mandag den 12.8., hvor der er almindelig mødetid/sluttid efter 

skemaet. 

Vedr. SFO og åbningstider henviser jeg til hjemmesiden, hvor det hele står. 

 

I ønskes alle en rigtig god ferie med tak for samarbejdet i skoleåret 18/19! 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen 

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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