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Kære forældre                            Næsby, marts 2020 

 

Personale 

Vi har ansat barselsvikar for Nanna, som starter lidt før, Nanna går fra, sådan at der kan blive en god 
overlevering. Vi skriver snart ud til 2A og 5B, som det har størst betydning for. Vi er i den luksussituation i forhold 
til ansættelser, at der er utroligt mange ansøgninger, så vi har haft et rigtig godt ansøgerfelt at vælge imellem.  

Fra mandag den 2.3. begynder der en ny hjælper i indskolingen, som hedder Simon. Simon skal være en ekstra 
hånd for de børn, som indimellem har brug for at komme lidt ud af klassen. Simon har et handicap, så han ikke 
går så godt, derfor vil børnene se, at han benytter rolator. Vi glæder os til ekstra hjælp fra Simon. 

Forårs-SFO 
 
Mandag den 2.3. begynder de nye elever i Forårs-SFO’en. Der er i alt 38 børn, så det bliver to gode klasser, 
men opdelingen i klasser sker først senere, når vi har lært dem at kende. Det er en stor dag for de nye små, og 
vi har talt med alle børn på skolen om at tage godt imod dem, så de kommer ind i skolens fællesskab på en 
god måde. Velkommen til både nye børn og nye forældre! 
 
Tryghedsvandring 
 
Rettighedsrådet har netop gennemført tryghedsvandringen og har udvalgt tre områder, som de ønsker at 
være med til at forbedre: 
 

- Toiletterne 
- Legepladsen 
- En væg med uhyggelige malerier 

 
Det vil vi arbejde på i fællesskab at gøre noget ved – og I vil høre nærmere. 
 
Datapakke 
 
Vi har fra skoleafdelingen fået den årlige datapakke, og af den fremgår det, at alle klassers nationale test i 
både dansk og matematik ligger inden for det forventede område. Måske hørte I, at jeg blev interviewet den 
28.2. på P4 – da der den dag var fokus på folkeskolerne i Odense, og de ville høre, om jeg er tilfreds med 
skolens faglighed. Det er jeg. Naturligvis vil jeg gerne, at vi rykker os – og det viser datapakken heldigvis også, 
at vi gør. F.eks. er vi gået frem i matematik de sidste to år – ved fokuseret arbejde fra matematiklærerne og 
ressourcecentret. Det arbejde fortsætter vi. I dansk har vi i år fokus på læsning, hvor vi gerne vil blive bedre – 
derfor den ekstra læsetime til alle om fredagen – og der er sat ekstra ind overfor de ordblinde, så vi også 
rykker i dansk. 
På fællessamlingerne den 28.2. fortalte jeg til både børne- og ungeskole om den fokus, der den dag var i 
presset på folkeskolerne i Odense, og at jeg var blevet spurgt, om jeg var tilfreds med dem. Jeg spurgte dem, 
hvad de troede, jeg havde svaret. Børneskolen svarede et stort ja – og jeg kunne fortælle, at ja, jeg er tilfreds 
med dem og deres læring. Det handler om at gøre sit bedste. Da jeg stillede det samme spørgsmål i 
ungeskolen, var svaret lidt mere tøvende, om de nu gjorde det godt nok. Også dem fortalte jeg, at jeg altid er 
tilfreds med elever, som gør sig umage, uanset hvilken karakter det ender med, og at de aldrig må føle sig som 
et tal. Det er vigtigt især for de ældste af dem, som får karakterer og for 9.kl., som snart skal til eksamen. De 
skal gøre sig umage, men de skal ikke altid have 12 i alt. De skal bare gøre deres bedste – og så er det godt 
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uanset tallet. Det må I gerne vende derhjemme. Mange unge, ikke kun hos os, men generelt, er pressede pga. 
målinger og forventninger. Så hjælp dem ved at gøre klart, at vi forventer, at de gør, hvad de kan – og så er 
det godt. 
 
Hvert år, når vi får datapakken med alle målinger fra skolen, så ser vi på, hvor indsatsen har virket og 
fortsætter det, som virker. Vi ser på, hvor vi skal blive bedre, og så sætter vi ind der. Data er et redskab til 
forbedring og sådan bruger vi det.  
 
Det er vigtigt, at vi ikke kun ser på karakterer, men også vægter den menneskelige side; dannelse og trivsel. At 
børnene har det godt i skolen, er med i fællesskaber og udvikler sig til gode og robuste mennesker. En måling 
går på, om eleverne efter 3 og efter 15 måneder er kommet videre i ungdomsuddannelse – og på det område 
ligger vi bedre end både Odense Kommune og på landsplan. Jeg tænker, at denne parathed til at komme 
videre, siger noget om elevernes modenhed og motivation til at fortsætte læringen. 
 
I har sikkert hørt tale om, at nogle politikere i Odense ønsker klasser på max 24 og to-lærere i dansk. Hos os 
har vi et snit på 21 i klasserne, så vores klasser er godt stillede. To-lærere i dansk ville være fantastisk, men det 
ville kræve ressourcer tilført.  
 
Renoveringen 
 
Taget på gymnastiksalen er ved at være på plads, langt om længe. Det blev forsinket undervejs, da der ikke var 
understøtning nok på taget og desuden sikkerhedsmæssige udfordringer for håndværkerne undervejs, men 
nu er vi der. Jeg ved godt, det har været besværligt med det store afspærrede område, men det er slut nu. Så 
skal vi vænne os til at gå den almindelige vej under broen – jeg har lagt mærke til, at børnene er blev vænnet 
til at gå langs buskene, så nogle fortsat gør det. Vanens magt ☺ og tegn på, at det har varet længe. 
Elevatoren har også trukket ud, pga. tilladelser og høringer, men den forventes færdig i maj/juni. 
Lige nu slås vi med en vandskade, som betyder, at toiletterne i hele den grå bygning rammes. Håndværkerne 
er på, en pumpe er skiftet og vi håber, snart det er på plads, men det har været/er til gene for børnene i 
denne bygning. Vi orienterer børnene undervejs i forløbet. 
 
Coronavirus 
 
Heldigvis er ingen hos os, og ingen på Fyn, ramt af Corona. Vi har fået forholdsregler ud fra skoleafdelingen, 
som anbefaler skærpelse af håndhygiejne; vi skal alle vaske hænderne tit og grundigt. Hvis der ikke er vand og 
sæbe i nærheden, så skal vi bruge håndsprit. Vi har indkøbt ekstra håndsprit på skolen. Desuden skal vi 
hoste/nyse i ærmet eller i et engangs-lommetørklæde. Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
www.sst.dk. 
Hvis man er i tvivl om noget i forbindelse med Corona, så kontakt egen læge. 
 
Børnetelefonen modtager opkald fra bekymrede børn i forbindelse med al omtalen af Corona, så det er godt 
som forældre at tale med børnene om det og lære dem de to ovenstående forholdsregler og ikke gøre dem 
overbekymrede vedr. Corona eller anden sygdom, da nogle børn tager det meget til sig.  
 
Udtræk 
 
Den 27.4. får 9.kl. besked om, hvilke fag der er udtrukket til deres eksamen. 
 
 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      
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