Odense aug. 2016
Kære elever og forældre
Sommerferien er ved at nå sin afslutning – et nyt skoleår er ved at tage sin
begyndelse. Skolestart betyder også, på godt og ondt, at hverdagen er ved at
ind藄秪nde sig igen, nye rammer, nye udfordringer og ikke mindst nye venner venter
forude.
Vi glæder os til det hele, både til, at hverdagen vender tilbage, og ikke mindst til at se
jer alle sammen og byde jer, både elever og forældre velkommen til et nyt skoleår
onsdag den 10. aug. kl. 17.00 – ca. 19.00.
Vi håber, I alle har haft en dejlig sommer, og glæder jer til at komme i gang igen. Vi
glæder os til, sammen med jer, at tage hul på et nyt og lærerigt år fyldt med Company
Karma, hvor vi alle med fælles hjælp komme ”Op på tå”, som er skolens mantra.
Hvert år, når planlægningen af et nyt skoleår står for døren, gør vi os som personale
og ledelse mange overvejelser om, hvordan et nyt skoleår bedst sammensættes. Der
er elevtal, fagfordeling, forskellige bindinger i både lokale- og dansemæssige
sammenhænge og mange andre ting at tage stilling til. Det er et komplekst arbejde at
få det hele til at gå op i en højere enhed, så dans og uddannelse danser bedst
sammen - vi gør vores bedste!
Vi har tidligere haft et samarbejde med VUC og Odense Katedralskole, om lån af
faglokaler til bl.a. fysik og kemi. Fra dette skoleår ligger det fast, at vi i fremtiden kun
vil gøre brug af disse faglokaler hos Henriette Hørlüks skole – vores ”nye” nabo.
I 鋢휆ere år har fag- og klassefordeling ligget nogenlunde fast, men i år er posen blevet
rystet en lille smule, bl.a. vil kor-undervisningen fremover ligge i moduler inden en
produktion og ikke længere som et skemalagt fag. Kenneth Viben er stoppet som
tysklærer, Rene Hangaard og Rikke Mouritsen vil fremover løfte denne opgave.
Vi har efter sommerferien 125 elever fra 18 forskellige kommuner, fordelt på 0. 9.
klasse. Hertil kommer vores 18 DGU elever, som er i gang med deres 4-årige
gymnasieuddannelse. Det er 鋢휆ere elever end nogensinde, og vi er glade og stolte
over at kunne byde velkommen til en stort set ”udsolgt” skole.
At have vokseværk giver også nogle udfordringer. Vi arbejder derfor på, at det
gennemsnitlige elev-antal pr. klassetrin i fremtiden skal være ca. 11 elever, så vi kan
fastholde vores vision om at være en ”lille” skole, hvor alle kender alle, og hvor små
og store både har lyst til at være og lære. I det kommende skoleår vil der være
klassetrin med mange elever og klassetrin med få elever, og alt dette skal vi have til at
fungere på allerbedste måde. Det kommer bl.a. til at ske ved at samlæse klasserne
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med to lærer i enkelte fag. Dette, og meget andet, vil klasselærerne orientere om når
vi inviterer til orienterende forældremøde tirsdag den 23. aug. 18.30 – 21.00.
Skolemælk
Se hjemmesiden under PROFIL - FAKTA - SKOLEMÆLK
IT/kommunikation
Al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem foregår via hjemmeside og skolens
platform Edulife.
Adresselister
Adresselister ligger på Edulife – se klassens opslagstavle.
Skemaer
Næste års skemaer ligger på Edulife – se klassens opslagstavle.
Lejrtur til Houens Odde
Torsdag og fredag d. 1. - 2. september skal alle skolens elever og lærere på lejrtur til
Houens Odde ved Kolding Fjord. Nærmere information senere.
Generalforsamling
Husk: Generalforsamling d. 20. september 2016 kl. 19.00 - 21.00.
AMOK
Vores fritidsforening AMOK har mange spændende dansetilbud for børn, unge og
ældre. Se hjemmesiden www.amok-odense.dk
Vi glæder os til et nyt og spændende skoleår og det er vigtigt for os, at I som forældre
har tillid til, at vi som skole altid vælger den løsning, som ifølge vores overbevisning er
den bedste for alle.
Mange sommerhilsner
Inge Fjord & Morten Innstrand
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