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Kære forældre                                   Næsby, juni 2019 

 

Aula fra august 19 

Jeg skal bede de sidste af jer om at få oprettet unilogin, så vi fra august er klar til vi går over til Aula i 

stedet for intra. Der kommer mere info om Aula. 

Personalenyt 

Som jeg har skrevet tidligere, så har forflyttelsesrunden betydet, at vi må undvære en pædagog og får 

tre nye lærere, da vi får en klasse mere næste år end i år. Nu kan jeg sætte navne på. Vi må fra august 

undvære Heidi Eliasen som skolepædagog. Det handler om økonomi og ikke om Heidis kompetencer. 

Heidi er en dygtig pædagog. Vi ønsker for Heidi, at hun kommer rigtig godt videre. De tre nye lærere, 

som vi får, er: Jeanette Mørk Hansen, Stine Storm Hansen og Erling Krogh Thomsen. Vi nåede 

heldigvis lige at få de tre lærere inden fagfordelingen, så de har været med på lige fod og vi har fået 

lavet en god fagfordeling. I mine samtaler og møder med de tre er jeg helt tryg ved, at de nu overflyttes 

fra andre skoler til Næsby Skole; der er tale om dygtige og engagerede lærere. Så tag godt imod! Vi 

skal desværre sige farvel til Mathias Knudsen og Petra Alnor, som har været ansat midlertidigt. Det er 

rigtigt ærgerligt, fordi de begge er dygtige lærere, som er faldet godt til blandt børn og voksne og som 

sikrer faglig læring. Det er dog sådan i kommunale skoler, at forflyttelsesrunden kommer før andre 

hensyn, så det har ikke været muligt for os at ansætte disse to fast. En stor tak til begge for godt 

arbejde og gode relationer. Tal gerne med jeres børn om at få mest muligt ud af de sidste tre uger. 

Mathias fortsætter som vikar hos os næste år, så vi slipper ham ikke helt – og hvem ved, hvad fremtiden 

bringer af muligheder. 

Fagfordeling 

Fagfordelingen er på plads, men vi offentliggør den først omkring den 20.6., så vi er så sikre, som man 

kan være, på, at den holder. Jeg kan sige, at vi har prioriteret stabilitet og faglighed højt i fagfordelingen, 

så alle klasser får team om sig, som kan tage godt vare på klasserne fagligt, relationelt og socialt.  

Forårs-SFO 

Forårs-SFO’en er nu blevet delt op i klasser. I sidste øjeblik kom der to nye elever til, som lige nåede 

at komme med i delingen. Vi glæder os til at tage imod dem som 0.klasser til august. 

Certificering 

 

Nu har vi snart arbejdet som Unicef Rettighedsskole i et helt skoleår og bliver certificeret som sådan 

onsdag den 19.6. kl. 9.30. Hvis nogen af jer ønsker at deltage, så er I velkomne i skolegården, hvor 

det foregår i solskinsvejr (hvis vejrguderne vil andet, flytter vi det). Der bliver gæster, taler, 

underskrivning, sang og hygge – og derefter er vi reelt en Rettighedsskole. 

 

Dimission 

 

Vi holder dimission i vores nye bibliotek onsdag den 26.6. Alle familier fra 9.kl. har modtaget invitation 

og bedes melde sig til på tilmeldingen på intra. Vi glæder os til at sige ordentligt farvel til jer og fejre 

afslutningen på 10 års skolegang. Det bliver også vemodigt, sådan er det altid med afsked – og 9.kl. 

er en dejlig klasse, som vi vil savne. 

 

Sommerferie og skolestart 
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Sommerferien begynder lørdag den 29.6. og har sidste dag søndag den 11.8. Lærerne skriver ud om 

afholdelsen af sidste skoledag før ferien. 

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

Vi håber, at I alle får en rigtig dejlig ferie med tid til samvær, oplevelser og afslapning – og indtil da en 

god juni måned! 

 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen 

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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