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NYT OM 
 
 Fasefest på mellemtrinnet 

 Ordblindeindsats 

 Læsemakkerprojekt 

 Musical 

 Trivselsdag 

 Næste skoleår 

 
 
 

Kære forældre 

Her følger nyhedsbrev for april måned, hvor 

vi går lidt i dybden med det, der er sket siden 

februar måned. 

 

Fasefest på mellemtrin 

På mellemtrinnet blev der torsdag inden vin-

terferien afholdt årets fasefest. Der var tradi-

tionen tro musik med DJ, slik og hygge i mas-

sevis. Som noget nyt var Den Røde Løber rul-

let ud og alle festens elever blev fotograferet. 

Fotoserien blev i forlængelse af festen lagt på  

Fælleshåbsskolens Facebook-side. Fasefesten 

giver mulighed for, at vores elever kan mødes 

i en festlig ramme, der styrker fællesskabet. 

Ordblindeindsats 

Torsdag i uge 8 blev der afholdt workshop for 

ordblinde elever og deres forældre. Temaet 

var brugen af NOTA.  

NOTA er et nationalt bibliotek for elever med 

dokumenterede læsevanskeligheder. Der blev 

arbejdet intenst med indhold og teknik og er-

faringer i brugen blev delt. Vi har de sidste 2 

år intensiveret vores ordblindeindsats endnu 

mere. Denne indsats har primært handlet om, 

at vores ordblinde elever og lærerne omkring 

dem skal blive eksperter i brugen af de hjæl-

pemidler, der stilles til rådighed – herunder 

brugen af NOTA. 

Læsemakkerprojekt 

Læsemakkerprojektet i skolens læringsbånd 

er i fuld gang. Ældre elever læser hver mor-

gen med yngre elever, og vi oplever, at det er 

en meget lærerig proces; både socialt og læse-

fagligt. Når vi gør så meget ud af at stimulere 

elevernes forudsætninger for læsning, herun-

der afkodning af svære ord, er det fordi forsk-

ningen fortæller os, at det giver eleverne 

nogle store fordele i forhold til indlæring. 

Musical 

Tusind tak for den gode opbakning, der var til 

overbygningens Musical. Musicalen var kul-

minationen på en fantastisk uge, hvor elever 

og lærere på tværs af overbygningsårgangene 

har arbejdet tæt sammen. Vi har efterføl-

gende evalueret Musicalen blandt både elever 

og personale. Evalueringen var meget positiv, 

men understregede også nogle forbedrings-

muligheder og ja mikrofonkvaliteten blev 

nævnt. Den vigtigste konklusion på evaluerin-

gen bliver, at vi fremadrettet vil opsætte en 

musical hvert andet år.  

Trivselsdag 

Min skole - Min ven var teamaet for årets 

Trivselsdag, som vi holdt på skolen fredag 



den 12/4. Fomålet med dagen var at sætte fo-

kus på klassens og skolens sociale trivsel. Da-

gen var tilrettelagt således, at eleverne først 

arbejdede klassevis med værdierne for et godt 

klassefælleskab, og herefter kom med forslag 

til, hvilke konkrete handlinger, der skal til for 

at udleve værdierne i hverdagen. Klokken 

10.30 samlede vi hele skolen på Fælleshåbs-

vej og lavede en stor elevring omkring skolen 

for at symbolisere omfavnelse og fællesskab. 

Herefter fremlagde eleverne i hallen, hvad de 

havde fået ud af værdi- og handlingsarbejdet. 

Det var på alle måder meget tankevækkende. 

Vi har i den grad nogle elever, der er i stand 

til både at sætte ord på, hvorfor god trivsel er 

vigtig, og hvad vi skal være særlig opmærk-

somme på.  

Næste skoleår 

 
Regeringen har sammen med DF og de fleste 

af oppositionspartierne lavet en ny aftale for 

folkeskolen. Aftalen er dog endnu ikke ende-

ligt vedtaget. De vigtigste elementer i den nye 

aftale er, at skoledagen for indskolingen 

(Bhkl. – 3. kl.) forkortes med 2 ¼ time. I for-

bindelse med en reduktion af skoledagen for 

indskolingen vil alle forældre blive tilbudt 

gratis sfo-pasning i de reducerede timer. End-

videre er der givet mulighed for, at skolebe-

styrelsen kan ansøge om, at mellemtrin og 

overbygning også kan få reduceret skoleugen 

med 2 timer. Den nye aftale giver mulighed 

for at konvertere de reducerede timer på mel-

lemtrin og overbygningen til to-lærer eller 

holddelingstimer. De reducerede timer tages 

af den tid, der i dag er afsat til understøttende 

undervisning og eleverne vil derfor stadig 

blive tilbudt det vejledende timetal i de al-

mindelige skolefag. Dette har skolebestyrel-

sen kunnet se perspektiv i og har derfor på 

møde i marts besluttet, at der skal ansøges 

om reduktion af skoleugen for mellemtrin og 

overbygning. Ansøgningen skulle være en ren 

formalitet.  

Den nye aftale indeholder også nogle nye krav 

til organiseringen af valgfag i overbygning. 

Det betyder, at de kommende elever på 7. år-

gang skal tilbydes valgfaget håndværk og de-

sign (HDS).  

Det kommer sandsynligvis til at betyde, at vi 

fra næste skoleår tilbyder vores kommende 7. 

årgang HDS og musik som valgfag. 8. og 9. 

årgang vil fortsat kunne vælge mellem et an-

tal profillinjer. For fortsat at kunne tilbyde at-

traktive valgfag og profillinjer har vi indledt 

forskellige samarbejder med hhv. Campus 

Vejle omkring ”Praksisfællesskaber” og om-

kring et Erasmusprojekt med en tysk gymna-

sieskole i Magdeburg i Tyskland. 

Ny Aftale om folkeskolen ønsker også, at sko-

lerne fastholder eller udbygger deres indsats i 

forhold til læsning. Det kommer til at betyde, 

at vi prioritere at anvende den tilbagevæ-

rende understøttende undervisning til fast-

holdelse af skolens læringsbånd og læsebånd. 

Begge initiativer har haft stor betydning for 

elevernes fremgang i læsning.  

Skulle aftalen mod forventning ikke blive ved-

taget inden et evt. folketingsvalg skal eleverne 

tilbydes et skema, der timemæssigt matcher 

det, der tilbydes i dette skoleår. 

I vil frem mod sommerferien løbende blive 

orienteret om, hvordan vi konkret tænker den 

ny aftale omsat til en motiverende skoledag 

for vores elever. 

 

På Fælleshåbsskolens vegne  
 
Flemming Mahler Pedersen  
Skoleleder 

 

 


