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Kære forældre                             Næsby, november 2020 

 
Personale 
 
Da Kristian Polk stopper, fordi han har fået arbejde på en efterskole, har vi ansat en lærer i hans stilling og 
derudover har vi ansat en ekstra lærer; Micky Lindharth og Tine Duus. De begynder begge på skolen 1.12. og 
vi glæder os til samarbejdet med dem! Udover læreruddannelsen og erfaring er de begge matematikvejledere 
og Tine også BiR-vejleder (Børnene i Robotbyen), så vi får ikke alene flere gode mennesker på skolen, men 
også flere gode kompetencer. Velkommen til begge! 
 

   
Micky Lindharth         Tine Duus 

Vi havde indtil i går ansat en fast vikar for Kristian i november måned, indtil de nye lærere begynder, men han 
er desværre lige sprunget fra, så vi arbejder på en ny, god løsning i overgangsperioden. 
 
Ilya, studerende pædagog, stopper og skal tilbage til uddannelsen, og vi får en ny studerende i stedet, Emil. 
 
Retningslinjer 
 
I kan fortsat følge retningslinjer på sundhedsstyrelsens hjemmeside; sst.dk. 
Vi fortsætter med vores retningslinjer på skolen og skal udvise forsigtighed ved ikke at afholde sociale 
arrangementer. På skolen skal vi ikke have mundbind på, men når børnene skal til idræt i hallen, skal de have 
mundbind på i indgangsområdet. Børnene bedes selv medbringe, og det er OK med stofmundbind, da det 
næsten er spild med engangsmundbind for så kort tid. Men I styrer selv, hvad I giver dem med. 
Personalet må, men skal ikke, bære mundbind eller visir på skolen. 
 
Mødetider fra 1.11.20 
 
Vi har indtil nu haft mødetider før klokken 8 i nogle klasser, men da vi nok skal indstille os på, at dette varer 
længe, så har vi rykket tiderne, så det også passer bedre med lærernes arbejdstider. Tiderne er sendt ud til jer 
på Aula og I får dem her: 
 

Klasser/årgange Indgang Mødetid 

0.årg. Lilleskolegård, ved pigetoilet Kl. 8.00 

1.årg. Lille skolegård, i midten Kl. 8.00 
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2.årg. Lille skolegård, i hjørnet Kl. 8.10 

3.årg. Ved mælkekælderen Kl. 8.00 

4.årg. Grå bygning, i midten Kl. 8.00 

5.årg. Grå bygning, i midten Kl. 8.00 

6.årg. Grå bygning, i midten Kl. 8.10 

7.årg. Grå bygning, i midten Kl. 8.10 

8.årg. Grå bygning, ved elevatoren Kl. 8.00 

9.årg. Grå bygning, ved elevatoren Kl. 8.10 

 
Det er vigtigt, at I hjælper børnene med at møde til tiden – og hverken før eller efter – da der kun er tilsyn i 
skolegården kort tid før deres mødetid. 
 
De børn, der er tilmeldt morgen-SFO, får selvfølgelig hjælp i overgangen fra SFO til skole, men de børn, som 
ikke er tilmeldt morgen-SFO skal først møde til den tid, der står ved deres klasse. 
 
Unicef rettighedsskole 
 
Vi har nedsat et rettighedsråd igen i år (bestående af børn fra årgangene og Lise-Lotte J, Rikke og mig) og har 
holdt et møde, men pga. Corona bliver det ikke til så meget. Der plejer at være børnetopmøde i København 
for rettighedsråd fra mange skoler fra hele landet, men det blev i år til en online begivenhed, som vi deltog i 
med 4 elever, 2 fra 7.årg. og 2 fra 8. årg. med god afstand, sprit og masker. De 4 elever besluttede at sætte 
noget i værk efter dagens inspiration, og det har de lavet en film om til alle klasser. 

I november er det børnekonventionens fødselsdag, og det skal fejres på skolen med rettighedsbingo og 
annoncering af vindere i de konkurrencer, rettighedsrådet har sat i gang. 

Alle elever er blevet inviteret til at besvare en undersøgelse, en såkaldt baseline, som skal kaste lys over, hvad 
vi er kommet langt med på Næsby Skole, og hvor vi kan forbedre os. Resultatet skal bearbejdes, offentliggøres 
og ud fra den skal nogle planer sættes i gang, så den næste undersøgelse kan vise en positiv udvikling, men 
igen pga. Corona har vi svært ved at komme i gang med det praktiske arbejde. Sidste år resulterede det blandt 
andet i, at klasserne har indført klassemøder, hvor eleverne kan øve sig i at udtrykke deres holdninger og 
diskutere de problemer de oplever. Det er godt i gang. 
 
Trimdag 
 
Trimdagen forløb fint, selvom vi måtte gøre det årgangsvis i år. Det blev til både bevægelse og hygge, som det 
hører sig til på en trimdag.  

Forårs-SFO 

Vi måtte desværre aflyse vores infomøde for kommende forældre pga. Corona, men næste møde er 20.1., hvor 
vi meget håber at kunne samles. Vi har lagt en masse info op på hjemmesiden under afdelinger, SFO, Forårs-
SFO, som nye forældre kan orientere sig i. 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen      
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Skoleleder 

bereb@odense.dk 
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