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Kære forældre 

Jeg håber, at I alle havde en rigtig god jul og 

et godt nytår.  

 

December måned og sidste skoledag  

inden jul 

December måned er en måned, hvor vi som 

skole gerne vil gøre lidt ekstra for at fremme 

trivsel og fællesskab ved at sætte fokus på ju-

len og dens traditioner.  

Vi ved, at det at føle sig tryg og som en del af 

et fællesskab har stor betydning for elevernes 

læring og trivsel. I december måned fremmer 

vi denne tænkning ved, at vi i fællesskab pyn-

ter op til jul og på den måde gør den og alle 

julebudskaberne til en del af vores lærings-

miljø.    

Sidste skoledag inden jul var én af skolens 

”anderledes dage”, som vi i alt har 4 af i løbet 

af et skoleår. Dagen blev brugt til julehygge i 

klasserne med fokus på julens traditioner og 

deltagelse i julegudstjeneste, hvor eleverne 

deltager aktivt og der læses op af juleevange-

liet og hvor f.eks. indskolingens julekor bidra-

ger på helt fantastisk vis. Se endelig de mange 

fine opslag på skolens Facebook. 

 

Forældretilfredshedsundersøgelse 

I starten af januar 2019 vil I modtage et spør-

geskema, som vedrører jeres tilfredshed med 

jeres børns skolegang og sfo-tilbud.  

Det er rigtig vigtigt, at alle svarer på denne 

undersøgelse, fordi en høj svarprocent gør det 

muligt at bruge undersøgelsen til at udvikle 

undervisnings- og pasningskvaliteten på Fæl-

leshåbsskolen. Spørgeskemaet skal besvares 

digitalt. Igen i år vil vi udlove 1000 kr. til den 

klasse, der får den højeste svarprocent blandt 

forældrene.  

 

Musical 

I uge 4 og 5 vil der i overbygningen (7.-9. kl) 

være fokus på at færdiggøre skolens musical. 

Der vil blive arbejdet med musical fra torsdag 

i uge 4 til torsdag i uge 5. Gå-hjem-tidspunk-

terne vil i denne periode blive ændret således, 

at eleverne typisk vil gå hjem kl. 14.00 tors.-

ons., torsdag i uge 5 til kl. 21.30 og fredag til 

ca. kl. 10.00.  

Eleverne er allerede blevet delt op i hold: 

Skuespillere, sangere, scene, PR, salg etc. Der 

bliver helt sikkert run på, og vi håber, at I alle 

vil prioritere det højt at komme og se musica-

len torsdag den 31. januar fra kl. 17.30. 

 



Igen flotte prøveresultater til  

afgangseksamen 

På Fælleshåbsskolen vil vi gerne kendes for, 

at vores elevers trivsel og læring er i top.  

For at nå dette mål har vi nu igennem en 3-

årig periode sat særlig fokus på elevernes læ-

ring. For os er det vigtigt at være en skole, der 

er optaget af progression og fremgang i både 

læring og trivsel.  

Selv om langt fra al læring kan måles og vejes 

vha. tests og prøver, ønsker vi alligevel aktivt 

at bruge de redskaber som undervisningsmi-

nisteriet stiller til rådighed i form af nationale 

tests, elevtrivselsmålinger og elektroniske 

prøver for hele tiden at blive bedre og fast-

holde vores fokus.  

 

Det kræver en stor indsats af vores dygtige 

personale i hverdagen, og at vi som skole for-

mår kontinuerligt at understøtte en udvikling 

af praksis, der kommer eleverne til gode i 

form af mere læring og bedre trivsel. Heldig-

vis ser det ud til, at vi bliver belønnet for vo-

res fælles anstrengelser, for vi har igennem 

nogen tid kunnet se, at vi på en række para-

metre klarer os rigtig godt.  

 

For at kunne afgøre om vores anstrengelser 

bærer frugt, bruger vi en socioøkonomisk re-

ference. Den socioøkonomiske reference for 

grundskolekarakterer er et statistisk beregnet 

udtryk, som viser, hvordan elever på lands-

plan, med samme socioøkonomiske bag-

grundsforhold som skolens elever, har klaret 

afgangsprøverne. ”Socioøkonomisk” refererer 

til elevernes sociale og økonomiske baggrund, 

mens ”reference” fortæller, at tallet kan bru-

ges som et sammenligningsgrundlag for sko-

lens faktisk opnåede karakterer. Den socio-

økonomiske reference beregnes ud fra sko-

lens elevgrundlag. I beregningen indgår fak-

torer på individniveau som for eksempel køn, 

etnisk oprindelse og forældrenes uddannelse 

og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke 

har direkte indflydelse på. 

Undervisningsministeriet har netop frigivet 

undervisningsstatistikkerne for skoleåret 

2017/18, og her kan vi aflæse, at vores elever 

til afgangsprøverne igen præsterer bedre end 

man kunne forvente. Denne gang ligger vi 

0,3% over det forventelige set i forhold til den 

socioøkonomiske reference, og det er et rigtig 

flot resultat, som vi igen kan være stolte af.  

 

Fælleshåbsskolen har nu i 2 år klaret sig væ-

sentligt bedre til afgangsprøverne, end man 

har kunnet forvente, når man sammenholder 

resultaterne med skolens socioøkonomiske 

måltal. Denne udvikling ønsker vi at fast-

holde, og derfor vil vi fortsætte vores målret-

tede arbejde med at praksisudvikle, så vores 

elever også fremadrettet oplever god frem-

gang. 

 

På Fælleshåbsskolens vegne  
 
Flemming Mahler Pedersen  
Skoleleder 

 

 


