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Kære forældre                            Næsby, november 2019 

 

Skole-/hjemsamtaler 

Skole-/samtalerne er godt i gang. Jeg hører gerne, hvad I mener, om måden i år, hvor der deltager 

flere lærere. 

AULA/intra 

Aula er godt i gang – og det lader til, at det fungerer for de fleste. I må sige til, hvis der er problemer. 

 

Elevfravær 

 

Bekendtgørelsen for den nye lov om fravær er nu kommet, men vi har fået besked på, at vi skal 

fortsætte med fraværsopgørelsen, som vi gør nu, til januar. Så intet nyt endnu. 

 

Renovering og sikkerhed 

 

Skolekøkken og musiklokale er nu færdigt. Der er lidt, som skal ændres i køkkenet, bl.a. højden på 

emhætterne og så får vi tre ovne mere. Det forventes at ske først i det nye år. Vi er glade for de 

nyrenoverede lokaler. Husk, at hvis I har klassearrangementer kan I booke skolekøkkenet, hvor der nu 

er plads til flere ved bordene. I booker hos Heinz eller Henrik ved besked på Aula eller ved direkte 

kontakt. 

 

Der er stadig stillads omkring gymnastiksalens tag, som skal skiftes. I må benytte indgangen til 

bygningen i hjørnet som ellers. Når man kommer på cykel, er det sådan: Børneskolens børn cykler ind 

ad Skolevej og parkerer i og ved cykelskurene. Ungeskolens børn/unge cykler ind ad stierne og 

parkerer omkring mælkeskuret, hvor der er sat cykelstativer op. Man må ikke færdes under broen pga. 

stillads. Der er afmærkning. 

 

 
Det nye skolekøkken 
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Fællessamling på biblioteket 

 
Stille læsning på biblioteket 

 

Trafiksikkerhed 

 

De fleste forældre og andre trafikanter kører ordentligt ud for skolen, men enkelte respekterer ikke 

vores skolepatruljes anvisninger og heller ikke skiltene for, hvor man må parkere. Politiet kommer 

indimellem om morgenen og hjælper vores skolepatrulje med sikkerheden. Børnene, som trofast står 

der om morgenen, for at hjælpe andre over, bør have al den opbakning, de kan få fra os alle. 

 

Motionsdag 

 

Motionsdagen forløb fint; børn og voksne var ude at motionere, endda i nogenlunde vejr, da regnen 

mest kom om morgenen i vores område. En dag med ikke alene motion, men også god for fællesskabet 

i og på tværs af klasserne. Tak til SuperBrugsen, som leverede frugt til alle vores børn. 

 

Infomøde for kommende Forårs-SFO 

 

Vi har afholdt infomøde for forældrene til kommende Forårs-SFO, og der var god opbakning. Det tyder 

på to gode klasser. Tilmeldingsperioden er i gang og til næste månedsbrev kender vi tallene. 

 

Venskabsklasser 

To af vores elever er blevet interviewet af TV2 Fyn om det at have venskabsklasser. Det blev sendt i 
nyhederne i forbindelse med tema om trivsel/mobning. 
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Det gav anledning til at tage op, hvordan det går med venskabsklasserne – og det er fortsat noget, 
som alle er glade for.  

Børnetopmøde, besøg fra andre Unicefrettighedsskoler og børnekonventionens fødselsdag 

Fem børn og tre voksne fra vores skole var til børnetopmøde i FN-Byen i København den 24.10., hvor 
der var et spændende program, der bl.a. handlede om, at ingen skal være udenfor. Bubber var der og 
fortalte de 1800 fremmødte børn om, hvordan hans barndom havde været. Bl.a. havde han i starten af 
skoletiden følt sig udenfor, fordi han var ordblind, men fandt så ud at, hvordan han klarede 
udfordringerne, så det at han var ordblind ikke stod i vejen for noget, hverken fagligt eller i forhold til 
kammeraterne. Vores børn deltog i de forskellige aktiviteter og lavede en plan for, hvad de gerne vil 
arbejde med i år. Det bliver bl.a. lighed mellem kønnene, og så planlægger de en særlig dag den 10.1. 
for hele skolen. 

Vi har lige haft besøg af de andre fynske skoler, som er Unicef Rettighedsskoler, i alt 8. Der kom børn 
og voksne på besøg, som inspirerede hinanden til, hvordan man kan arbejde med rettighederne og 
hvordan man kan fejre børnekonventionens fødselsdag, som er 20.11. 

På vores skole laver vi en fællessamling den 20.11., hvor rettighedsrådet står for indholdet. 

 

Børnetopmøde i FN-byen 

Valg på skolens bibliotek 27.11. 

”Næsby Bestemmer”, som har fået tildelt 200.000 til vores område i Næsby, afholder valg den 27.11. 
fra kl. 13 på skolens bibliotek og om aftenen i Næsby Hallerne. Der er i alt 10 idéer, som man kan 
stemme om – og de to af idéerne stammer fra vores elever (GPS-løb og fodboldturnering). Man kan 
stemme, når man bor på bestemte veje i Næsbyområdet og er over 10 år. Det drejer sig om godt 2200 
husstande, der kan deltage i valget. Mange af skolens børn kan deltage i afstemningen og på den 
måde smage lidt på den demokratiske afstemningsform. Vi har fået fat i nogle rigtige valgurner og vil 
forsøge at få valget til at ligne et ”rigtigt” valg. Vores 6.-8.klasser tjener lidt ved at husstandsomdele 
flyers om valget. Så hvis I får en sådan i postkassen, bor I inden for afstemningsområdet. 

Valghold udstiller verdensmål 

Et af vores valghold i billedkunst har malet et juletræ – med emnet verdensmålene. Det er blevet rigtig 
flot og har først været udstillet på Kongens Nytorv i København og er nu udstillet på Vestergade i 
Odense. Kig efter det røde træ, se billede her nedenfor. 

Vi har fået verdensmålene op at hænge på skolen – et stort skilt på broen, og der kommer snart dørfolie 
op på døren til gymnastiksalen. Nu er vi snart ved at være på plads med renoveringen, og så kan vi 
koncentrere os mere om at indrette. 
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Valgholdets flotte træ 

Ny hjemmeside 

I forbindelse med overgangen til Aula har vi lavet en ny hjemmeside, som I kan tilgå. Den gamle fjernes 
snart helt. På hjemmesiden vil I f.eks. kunne se skolens/bestyrelsens principper og forskellige 
kontaktinfo. Den er stadig under opbygning, men det lovpligtige er på og så bygger vi den op derfra. 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen 

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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