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Kære alle forældre i 0.-10. klasse 

 

 

I går mandag d. 27. maj startede alle de mundtlige prøver for 9. og 10. årgang, 

alle klasser var i gang med engelsk, dansk eller naturfag på den første mulige 

prøvedag. Samtidig med at prøverne er vi i fuld gang og vidner om en snarlig 

sommerferie, er vi i fuld gang med at planlægge næste skoleår. Fagfordelingen er nu på 

plads og skemaerne er i proces.  

 

Næste års skemaer bliver kortere end indeværende skoleårs skemaer. Det sker på baggrund af den nyligt 

vedtagne lov Faglighed, dannelse og frihed. Helt konkret bliver skoledagen for 0. til 3. årgang 3 lektioner kortere 

om ugen, mens 4. årgang bevarer nuværende timetal. Fra 5. – 9. årgang bliver skoledagen også lidt kortere, da 

dele af den nuværende understøttende undervisning omlægges til timer med to lærere. Vi glæder os rigtig meget 

til de nye muligheder den nye lov giver os. 

 

Desværre har vi, som mange af kommunens øvrige skoler, været ramt af nedskæringer, og det betyder et farvel 

til 3 dygtige og vellidte medarbejdere. Lærer i børnemiljøet Anne-Mette Andersen og lærer i ungemiljøet Erling 

Krog Thomsen stopper hos os med udgangen af dette skoleår og fortsætter deres lærergerninger på andre skoler i 

Odense. Pædagog Mette Manniche Sørensen stopper hos os med udgangen af november. Det er altid tungt at 

sende dygtige medarbejdere videre. Vi ønsker dem alle tre alt det bedste.  

 

Skolebestyrelsen har de sidste måneder været travlt optaget af at revidere principper, blandt andet på baggrund 

af nedskæringerne, som naturligvis også har indflydelse på vores pædagogiske arrangementer. Helt konkret er vi 

nødt til at beskære budgettet til vores 2 årlige eftermiddagsfester med forældre. Næste skoleår er der kun én 

eftermiddagsfest og med et noget mindre budget. Samtidig har vi måtte skære vores skolerejser for 8.-10. årgang 

væk igen. Det er vi kede af, men i en tid med nedskæringer er det nødvendigt. Til gengæld fastholder vi 

lejrskoler på 5. og 8. årgang – det er vi rigtig glade for.  

 

I det hele taget tegner næste skoleår også til et super spændende skoleår med fortsat fokus på det faglige 

arbejde med eleverne, men også med fortsat fokus på dannelse herunder blandt andet vores arbejde som 

rettighedsskole.  

 

I vedhæftede fil kan I se oversigten over kommende skoleårs dansk- og matematiklærere samt 

klassepædagoger fra 0.-3. klasse.  

 

Husk, at skolen og SFO er lukket på Grundlovsdagen onsdag d. 5. juni – vi ønsker jer alle en god Fars dag og 

ikke mindst endnu en god valgdag.  

 

 

 

Bedste hilsner 
Louise Theil 


