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Kære forældre                                   Næsby, marts 2019 

 

Forårs-SFO 

Forårs-SFO’en er begyndt 1.3. Det er en lille årgang i år generelt; vi har 38 små nye elever. Nogle af 

dem var så spændte på at begynde, at de ikke havde kunnet sove om natten. Der er store forventninger 

fra de små – og vi skal sammen gøre vores bedste for dem. De store elever har lovet at tage godt imod 

og pædagogerne er klar i SFO’en. Der arbejdes i disse år for at lette overgangen fra børnehus og 

Forårs-SFO og igen til 0.kl. ved at se på arbejdet med sprog og hvordan vi kan føre noget kendt med 

videre. Vi samarbejder med både skolerne og børnehusene i området. 

Personale 

Det er dejligt at kunne meddele, at Mathilde Paarlberg nu er ansat som souschef hos os, så vi igen er 

fuldtallige i ledelsesteamet. Mathilde bliver leder i ungeskolen, og jeg bliver det i børneskolen. Irene 

fortsætter med SFO og ressourceteam. Vi glæder os til samarbejdet! 

Jeg har også den gode meddelelse, at vi endelig har fundet en tysklærer mere; vi har ansat Petra 

Alnor, tysk og engelsklærer, oprindeligt fra Tyskland. Petra starter mandag den 4.3. Til maj kommer 

Line retur fra barsel. Line er også tysklærer, så jeg håber at kunne sætte noget 

dobbeltlærerundervisning ind fra maj i tysk, men indtil da dækker Bo og Petra al tyskundervisningen. I 

forbindelse med ansættelsen af Petra har vi måttet lave nogle skemaændringer, som gælder fra 

mandag, så vær opmærksom på de nye skemaer i intra fra mandag den 4.1. 

Renovering 

Renoveringen kører fortsat, desværre med lidt forsinkelse, men det går fremad. I marts får vi afklaring 

på, hvad der skal renoveres yderligere i dette år. 

Nyt for næste skoleår fra Christiansborg 

Vi er i gang med at arbejde med ændringerne ovenfra til kommende skoleår. Der bliver især den 

ændring, at 0.-3.kl. får 2,25 t kortere skoletid ugl. (og naturligvis tilsvarende mere SFO-tid) og så 

afventer vi, hvor meget vi må benytte §16B, som giver mulighed for et par timer kortere skoledag med 

brug af 2-voksentimer. Det er ikke afklaret endnu, men kan komme til at betyde kortere skoledag også 

for de ældre elever eller nogle af dem, alt efter rammerne. 

De nuværende 6.kl. får næste år et nyt praktisk, obligatorisk valgfag, som rækker over 2 år og afslutter 

med eksamen i 8.kl. Denne eksamen tæller med i den afsluttende i 9.kl. Vi skal tilbyde H/D, men kan 

også tilbyde tre andre fag, så det arbejder vi på sammen med de andre skoler. 

Aula fra august 19 

Fra august 19 har vi ikke længere intra, men i stedet får vi et nyt kommunikationsmedie, Aula. Det er 

også nyt for os, men vi begynder at få kurser, så vi har mulighed for at sætte os ind i det. 

Det er vigtigt, at alle forældre får oprettet et unilogin, som nu kan benyttes til intra og senere er den 

eneste måde at komme på Aula på. Jeg skal bede jer alle om at få det gjort senest 1.maj. Der er lagt 

vejledning ud til jer på intra om, hvordan I gør det, og børnene vil også få vejledning med hjem i 

papirform. 

Reminder om forældrearrangement med Per Schultz Jørgensen 

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

Kontaktforældrene i klasserne arbejder på, at vi bliver så mange som muligt til dette arrangement. 

mailto:bereb@odense.dk


 

2 Næsby Skole, Skolevej 9, 5270 Odense N, kontor 63751500, mobil 30334342, mail bereb@odense.dk, naesby-skole.buf@odense.dk  

 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen 

Skoleleder 

bereb@odense.dk 
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