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Nyt fra skolelederen 

 

Nye tiltag i forbindelse med 
udeskole 
 
I skolegården er pedellerne og Onsdagsholdet i 
gang med, at etablere enkelt og dobbeltskure til 
udeskolegrej og anden form for depot. Vi har pt. 
fået opsat et enkelt og et dobbeltskur og planen er 
at resten af de ”gamle cykelskure” lukkes på 
denne måde.  
Vi har indkøbt trækvogne/cykelanhængere til at 
kunne pakke grej i. De skal også stå i de nye 
depoter og bruges til at transportere 
udeskolegrejet. Endvidere er der indkøbt spader, 
greb, river mv. til blandt andet skolehaver. 
 
Vi har tidligere gennem fondsmidler indkøbt 
et klassesæt mountainbikes, med tilhørende 
hjelme, som er ved at blive samlede og også 
kommer ud i depotet. 
 
I indskolingen har der i den senere tid været 
igangsat arbejde med skolehaver som et 
tværfagligt forløb og også på tværs af flere 
klasser. Flertallet af børnene udtrykker iver 
for at arbejde med haverne, og den læring, 
der tilvejebringes denne vej. Enkelte elever 
skal hjælpes lidt mere i projektet. Det er 
dejligt med den hjælp og opbakning I 
forældre har givet dette projekt. 
Der arbejdes målrettet på at få beskrevet 
praksis ift. den teori/læring og de 
læringsmål, der er for området.    

Skolens udbygnings og renoveringsplaner 
Som nogle nok har bemærket, så er træerne på skråningen bag 
sandkassen blevet fjernet, og i kommende tid bliver flagstangen 
flyttet ind i skolegården. Dette er et led i udbygningen af skolen, 
og her skal vores nye bygning med to klasselokaler placeres. 
Sandkasse og gynger flyttes ligeledes og reetableres på det store 
græsareal. 
På den store gang er der opsat loftlem, ved indgangen til torvet.  
Væggen mellem gangen og torvet skal brandisoleres og bliver 
derfor i den kommende tid erstattet af en muret væg, med ny 
branddør.  
Der arbejdes på at få færdiggjort projektet omkring skolens nye 
multihus, som vi forventer kommer til at ligge på området ved 
sportspladsen.  
Vi forsøger at placerer arbejdet så det mindst muligt forstyrrer 
skolens dagligdag. 



 Nyhedsbrev Nr 5 2016 

2 

 

Ansættelse af tysklærer 

Som beskrevet efter sidste ansættelsesrunde, lykkedes 
det os desværre ikke at få ansat en tysklærer, derfor har 
vi måttet genopslå stillingen. Der var flere ansøgere 
sidste gang, men ikke en vi fandt passende til vores 
skole. Vi har forsøgt at håndplukke i nærområdet, og 
måske finde en underviser igennem vores netværk, 
ligeledes har vi opfordret jer forældre og skolens ansatte 
til at lede i ”gemmerne” efter et bud, dog uden held.   

Stillingen har nu været opslået i søndagsavisen 2 
lørdage, på vores hjemmeside, samt på ofir.dk og det ser 
ud som om vi har et bredere og bedre felt denne gang. 
Vi forventer en afgørelse omkring 14. – 15. juni.  

Skemalægning 
Skema og personaleplacering i lærerteams og klasser er 
afhængig af den sidste ansættelse vi mangler.  

Vi forventer derfor først at kunne offentliggøre skemaer 
lige inden børnenes sommerferie. 

Ekstra hjælp 
Fra 1. juni og i første omgang 4 uger frem, får vi Helle i 
virksomhedspraktik. Helle er uddannet pædagog og har 
blandt andet en fortid som spejder. Hun vil ud over 
hjælp i klasserne været tilknyttet Kernehuset. 

Vi har fået lov at beholde Georg (pedelmedhjælp) indtil 
26. august. 

 

Lejrskoler. 

Skolens 5. og 8. klasse er netop vendt 
hjem efter to rigtig gode lejrskoler.  
5. Klasse har været i Odense og 8. klasse 
har været i Sønderborg. Alle børn og 
lærere har haft en god og lærerig tur. 

 Spirestart. 

Opstarten med førskolegruppen har været 
god. Det er en god gruppe børn og nogle 
samarbejdsvillige og engagerede forældre.  

Der evalueres med forældrene i de sidste 
to uger inden sommerferien. 
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Kernehuset har ferieåbent for 
tilmeldte elever, fredag d. 24. 
Juni samt uge 26-27-28 og 31. 
Kernehuset tager afsted på 
Vilde Vulkaner festival i uge 
26, med 35 eleven, det til tider 
største antal eleven herfra. 

Første skoledag 
Søndag d. 7. august er det 
første skoledag og samtidig er 
det skolens 5 års 
fødselsdag, dette 
skal selvfølgelig 
fejres behørigt. 
Program og 
nærmere 
information 
sendes pr. intra til 
alle. 
Vores årlige 
arbejdsdag bliver 
d. 27. August, 
nærmere info 
følger. 
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            Sommerfest 

Vi nærmer os ”skolens 
sommerfest” som afholdes 
torsdag den 16. juni. Vi har valgt 
at sommerfesten ikke skal 
indeholde et for stramt program, 
men at der skal være mere tid til 
at være sammen med sine børn, 
familien samt netværke på tværs. 
Derfor har vi valgt ikke at have 
teater på selve sommerfesten, 
som det har været de tidligere år. 
Teater forventes flyttet til vinter, 
hvor tiden bedre kan findes. 
Sommerfesten afholdes 
udendørs.  Indbydelse til 
sommerfesten sendes til alle på 
intra, inden for den næste uges 
tid, så husk at se efter og tilmeld 

               Info aften 

Torsdag den 9. juni afholder 
skolen informationsaften, hvor 
alle potentielle nye børn og 
deres forældre, kan komme og 
høre om vores skole samt få en 
rundvisning.  Elever fra skolens 
7. og 8. klasse deltager, og vil 
vise rundt på skolen. Vi har 
enkelte ledige pladser i de 
mindre klasser og mere plads i 
de største.  
Vi har brug jeres hjælp til at 
denne information bliver delt.  
Tilmelding sker til skolens 
kontor. 
 
Sidste skoledag 
Torsdag den 23. juni er sidste 
skoledag. Dagen afvikles 
”traditionen tro” med 
flagsætning og morgensang, 
samt afslutning på dagen ved 
flaghaling til feriesangen, samt 
det obligatoriske håndtryk fra 
skolelederen, med ønske om en 
god sommer. 
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 Nyt fra bestyrelsen 
 

De	  store	  linjer	  og	  de	  små	  streger 

Bestyrelsen	  har	  nu	  fået	  et	  godt	  overblik	  over	  arbejdsopgaverne	  i	  de	  fem	  udvalg	  og	  alt	  det,	  der	  derudover	  ligger	  på	  bestyrelsens	  
mødebord.	  Allerstørst	  prioritet	  har	  de	  nye	  pavilloner,	  som	  vi	  håber	  kan	  stå	  klar	  til	  første	  skoledag.	  Men	  Strategiplanen	  rummer	  
her	  i	  2016	  sytten	  helt	  konkrete	  handlinger,	  som	  vi	  meget	  gerne	  skulle	  have	  gennemført	  inden	  årets	  udgang.	  For	  at	  holde	  
hinanden	  i	  ørerne	  og	  synliggøre	  fremdriften	  forsøger	  vi	  os	  med	  en	  statusliste	  ved	  hvert	  bestyrelsesmøde,	  som	  vi	  lægger	  på	  
intra	  som	  et	  af	  mødebilagene.	  Her	  kan	  I	  alle	  følge	  med	  og	  se	  hvor	  langt	  vi	  er	  kommet.	  Vi	  er	  optaget	  af,	  at	  mange	  af	  skolens	  
forældre	  får	  lyst	  til	  og	  mulighed	  for	  at	  tage	  del	  i	  arbejdet. 

Det	  kan	  føles	  lidt	  overvældende	  at	  have	  17	  ambitiøse	  handlinger	  i	  luften	  og	  ”alt	  det	  andet”.	  Men	  faktisk	  er	  ideen	  jo	  at	  arbejde	  
mere	  målrettet,	  og	  at	  vi	  er	  mange,	  som	  lægger	  kræfterne	  i	  at	  trække	  skolen	  i	  samme	  retning	  –	  hen	  i	  mod	  vores	  nye	  vision	  (Vi	  
står	  sammen	  om	  at	  skabe	  livsduelige	  børn	  og	  unge,	  der	  kan	  møde	  livet	  med	  robusthed).	  Det	  kan	  opleves	  abstrakt	  og	  
fremtidsagtigt	  –	  men	  der	  er	  faktisk	  mening	  med	  at	  tale	  om	  de	  store	  linjer	  og	  være	  bevidste	  om,	  at	  vi	  rykker	  i	  den	  rigtige	  
retning.	  I	  løbet	  af	  efteråret	  vil	  vi	  begynde	  at	  kunne	  se	  en	  masse	  synlige	  resultater	  og	  forandringer	  som	  følge	  af	  de	  mange	  
handlinger. 

	  Når	  vi	  zoomer	  ind	  på	  hverdagen,	  og	  blot	  har	  de	  store	  linjer	  som	  baggrund,	  vil	  det	  i	  høj	  grad	  være	  på	  sin	  plads,	  at	  vi	  alle	  husker	  
at	  anerkende	  og	  lægge	  mærke	  til	  de	  mange	  ”hverdagshelte”,	  der	  huserer	  på	  vores	  fantastiske	  skole.	  Der	  er	  en	  rigtig	  rar	  
stemning,	  når	  man	  kommer	  til	  skolen.	  Vi	  har	  en	  skoleleder,	  der	  knokler	  sammen	  med	  Jens	  og	  Joan	  for	  at	  få	  det	  hele	  til	  at	  vokse	  
og	  folde	  sig	  ud.	  Vi	  har	  en	  masse	  engagerede	  medarbejdere,	  der	  forbereder	  sig,	  fyrer	  den	  af	  og	  har	  en	  tæt	  kontakt	  med	  vores	  
børn.	  Vi	  har	  et	  Onsdagshold	  som	  uge	  efter	  uge	  kaster	  sig	  over	  vedligeholdelsesarbejde	  og	  byggeopgaver.	  Vi	  har	  masser	  af	  
andre	  forældre	  og	  venner,	  der	  bidrager	  gennem	  Støtteforeningen,	  skriver	  tekster,	  lægger	  på	  hjemmeside,	  skaffer	  ting,	  bidrager	  
til	  undervisningen	  osv.	  Og	  så	  har	  vi	  en	  masse	  børn,	  der	  er	  glade,	  tager	  på	  lejrskole,	  dyrker	  skolehaver,	  laver	  lektier,	  hænger	  i	  og	  
har	  et	  fantastisk	  sammenhold	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  klassetrinene.	  Lad	  os	  lige	  huske	  de	  mange	  succeser	  i	  vores	  bestræbelser	  på	  
at	  forfølge	  de	  store	  mål	  og	  løse	  ”problemerne”	  J  

	   

De	  bedste	  hilsener	  fra	  en	  sommerklar	  bestyrelse 
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3 klasse, Projekt 
om 

perspektiv/3D/ 

Trompet l´oiel. 

I 3.kl. har vi i et 
par måneder 
arbejdet med 
perspektiv/3D/T
rompet l´oiel. 
Først lavede vi 
øvelser på papir, 
hvor vi skulle få 
nogle kasser til at 
se ud som om de 
var foran eller 
bagved hinanden.  

2

 

Vi skulle også prøve at tegne huse fra frø-, 
normal- og fugleperspektiv og vi lavede 3D-
navneskilte og et billede af hvordan soldater 
står i geled, så det ser ud som om de bliver 
mindre og mindre.  

Vi var på www.klatværket.dk, som er en 
hjemmeside, hvor man kan lege med 
perspektiv, farver, rum, lys osv. Vi blev også 
inspirerede af forskellige kunstnere, som vi så 
billeder af på nettet: M.C. Escher, Otto Frello, 
Erik Lindberg og streetart-kunstnere. Så lavede 
vi skitser til malerier, som vi skulle lave på 
væggene i kælderen. Herefter malede vi dem i 
kælderen, de blev flotte og farvestrålende, men 
vi fandt ud af, at det ikke var nemt at lave 
perspektiv i dem. Her er de nogle af færdige 
billeder: 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten og 3. klasse 


