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Kære forældre

Næsby, september 2019

Forældremøder
Vi mangler nu kun én aften med forældremøder, den 11.9., og derefter sender jeg det PP ud, som I
har hørt til møderne, så I har nogle af informationerne på skrift. Det er dejligt, at der er så stort
fremmøde til forældremøderne, selvfølgelig allerbedst, når der er mindst en forælder fra hvert barn.

AULA/intra
Det ser ud til, at AULA kommer omkring uge 42, så husk at være parat med unilogin, så I kan komme
på, når intra forsvinder.
Fællessamlinger
Fællessamlingerne (for børneskolen hver fredag morgen og for ungeskolen hver fredag eftermiddag)
er godt i gang. Klasserne skiftes til at stå for dem og gør det godt. Sidste fredag havde 5.kl. lavet en
PP med hele programmet på, incl. sange, og stod selv for det hele. 7.kl. havde lavet en kahoot med
sundhedsspørgsmål, som de gennemførte fint og motivationen var i top. Begge samlinger synger hver
gang, både kendte og nye sange. Det tyder godt, og biblioteket er en god ramme for samlingerne.
Emneuge i uge 39
Som I ved, har vi emneuge i uge 39 med emnet; Kredsløb, vandets og skolens, hvor vi arbejder med
vandets hemmeligheder – sammen med Naturfestivalen, som har mange spændende tilbud – og med
undervisningsmiljøet. Husk, at alle forældre er inviteret til at se, hvad børnene har arbejdet med;
torsdag kl. 14-16. Der vil blive mulighed for at købe pandekager i skolegården og et hold elever vil
sørge for sodavandssalg. Medbring kontanter, hvis I vil købe. Overskuddet fra pandekagesalget vil gå
til et godt formål, som elevråd og rettighedsråd beslutter.
Der kommer et forældrebrev ud inden med lidt mere info, så hold øje med opslagstavlen inden.
Skolerejse
Begge 9.kl. har været på lejrskole i Prag og har haft en god tur med oplevelser, læring og fællesskab.

2

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

Festival for fremtiden
Der har lige været afholdt Festival for fremtiden for alle elever i Odense Kommune, og vores
rettighedsråd var med på en bod om børns rettigheder. Nogle af vores klasser var på besøg.

Elevfravær
Vi har fået besked på, at vi inden så længe skal føre fraværet på en lidt anden måde – vi skal nok
skrive mere udførligt om det, når ændringerne kommer. Det sker, fordi der fra 1.8.19 er kommet en ny
lov, som betyder, at vi som skole skal indberette, hvis en elev har 15% ulovligt fravær eller mere inden
for et kvartal, og at det så kan betyde, at børneydelsen bliver frataget. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi
fører fraværet korrekt, og at I ikke holder fri/ferie uden at få lov, da det ellers figurerer som ulovligt og
altså tæller med i det, som skal indberettes.
Vi går ikke ind i, hvad vi mener om denne måde – det er en lov, og vi skal holde den. Vi gør os umage
med at registrere korrekt inden for de tre kategorier, som kommer: Sygdom, ulovligt fravær og
ekstraordinært fravær.
Renovering og sikkerhed
Renoveringen skrider planmæssigt fremad, og det gælder stadig, at indkørslen fra Ågade ikke må
benyttes af børn og forældre pga. sikkerhed. Jeg skriver ud, når indkørslen igen må benyttes.
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