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Kære forældre                            Næsby, oktober 2019 

 

Forældremøder 

Alle forældremøder er afholdt, og jeg vedhæfter PP fra den fælles information. 

AULA/intra 

AULA kommer fra uge 43, altså efter efterårsferien, men I kan komme på Aula allerede fra den 18.10. 

Hvis I ønsker at gemme noget fra intra, f.eks. beskeder og billeder, så gem det på egen computer. Man 

kan kun komme på AULA gennem Unilog, så sørg for at have det oprettet inden. Vejledning til dette 

ligger på intra.  

Der kommer forældrebrev ud i uge 41 med info om opstarten af Aula, og senere afholder vi en 

workshop, hvor I kan få hjælp, hvis det driller. 

 

Emneuge 

 

Vi havde en god emneuge i uge 39, hvor vi kom rundt om: Kredsløb, vandets og skolens, vandets 

hemmeligheder – sammen med Naturfestivalen, som har mange spændende tilbud – og med 

undervisningsmiljøet.  

Det var rigtig dejligt, at så mange af jer deltog i det åbne hus om torsdagen. Tak for jeres opbakning, 

som betyder meget. 

Herunder nogle billeder, som viser lidt om produkter og undervisningsform, med arbejde med kreative 

udtryksformer, IT, Kahoot, kemiske forsøg og undervisningsmiljø. Emneugen var organiseret i 

venskabsklasserne, så små og store var blandet, som det også fremgår på nogle af billederne. 
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Elevfravær 

 

Vi afventer stadig bekendtgørelse for den nye lov om fravær, så jeg kan ikke beskrive det nærmere for 

jer endnu. Der har været spørgsmål om det med at trække i børne-/ungeydelse. Det sker ved 15% eller 

mere ulovligt fravær. Altså ikke ved sygdom, som I har givet os besked om eller ved ferie, som vi har 

nikket til. Men som sagt, jeg skriver mere om området, når jeg får besked på, hvordan vi skal håndtere 

det. 
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Renovering og sikkerhed 

 

Renoveringen skrider fortsat planmæssigt fremad, dog må noget forsinkelse vedr. elevatoren ved 

gavlen forventes, og derfor må indkørslen fra Ågade fortsat ikke benyttes af forældre og børn.  

 

Skolekøkken og musiklokale forventes færdigt til efter efterårsferien, så det glæder vi os til. 

 

Fra onsdag i uge 41 kommer der stillads op omkring gymnastiksalens tag, som skal skiftes. I må 

benytte indgangen i hjørnet som ellers. Når man kommer på cykel bliver 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 bliver sat cykelstativer op. Man må ikke færdes under 

broen pga. stillads. Der kommer afmærkning op. 

 

Efterårsferie i uge 42 

 

Som altid holder vi efterårsferie i uge 42. 

I ønskes alle en rigtig god ferie! 

 

Med venlig hilsen 

Berith Bonnesen 

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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