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Kære forældre 
Så går dette skoleår efterhånden på hæld, og 

vi er derfor som altid både optaget af at af-

slutte det indeværende og planlægge det 

kommende skoleår.  

 

Forårskoncert 

Torsdag den 23/5-19 var der Forårskoncert, 

og det blev igen et tilløbsstykke. Som sædvan-

lig var vejret med os, og dermed var der skabt 

en super ramme for de mange flotte musikop-

trædener.  

Vinderen af musikkonkurrencen blev 4.B, 

som vandt en studieindspilning i et professio-

nelt musikstudie. Indspilningen vil senere 

blive lagt ud på Intra og om muligt Facebook. 

Der var også godt gang i salget i alle boder, 

således kunne både kage- og tombolabod 

melde totalt udsolgt, da aftenen var omme. 

Overskuddet fra aftenen vil gå til støtte til 9. 

årgangs lejrskole, dog vil tombolabodens 

overskud gå til kommende 6. årgangs klasse-

tur.  

En særlig tak skal i år gå til forældrene fra 5. 

årgang, som har lavet et kæmpe frivilligt ind-

samlingsarbejde i forhold til at arrangere en 

tombolabod – tusind tak! 

 

 

NÆSTE SKOLEÅR 

Kortere skoledag for mellemtrin og ud-

skoling og mulighed for holdtimer fra 

det kommende skoleår 

I starten af maj blev der i Folketinget indgået 

en ny aftale om folkeskolen. Aftalen gør det 

muligt at afkorte skoledagen for både indsko-

ling, mellemtrin og udskoling.  

Skolebestyrelsen drøftede i april måned mu-

ligheden for at afkorte skoledagen for mel-

lemtrin og udskoling og besluttede, at skolen 

skal tilbyde en kortere skoledag for elever på 

mellemtrin og udskoling.  

Skolebestyrelsen kunne på daværende tids-

punkt ikke tage stilling til en evt. kortere sko-

ledag i indskolingen, fordi der i regeringsud-

spillet var lagt op til en obligatorisk reduktion 



af skoledagen her. Skolebestyrelsens begrun-

delse for at afkorte skoledagen for mellemtrin 

og udskoling er, at den nye aftale på disse år-

gange muliggør at bruge de færre skoletimer, 

til f.eks. to-lærertimer eller holdtimer, som 

noget der understøtter den almindelige un-

dervisning i alle klasser.  

I forhold til indskolingen er situationen an-

derledes, fordi en evt. afkortning af skoleda-

gen i stedet ville skulle bruges til at sikre et 

ekstra tilsyn med de elever, som skal med bus 

hjem - i hvert fald frem til efterårsferien. 

Endvidere vil skolen skulle koordinere og 

blive enige om evt. ændring i gå-hjem-tider 

med de skoler, som vi deler buskørsel med. 

Den samlede vurdering har derfor været, at 

det bedste tilbud til alle elever i indskolingen 

for det kommende skoleår er at bevare det 

nuværende undervisningstimetal og så bruge 

det kommende skoleår til at drøfte en evt. 

sænkning af undervisningstimetallet fra sko-

leåret 2020/21. Skolebestyrelsen vil allerede 

fra august måned starte denne drøftelse. 

 

Læringsbånd for alle elever på Fælles-

håbsskolen 

Selv om skoledagen forkortes i det næste sko-

leår, vælger vi at fastholde daglige lærings-

bånd af 30 min, fordi de i den grad er med til 

at styrke elevernes læseindlæring - dog med 

en enkelt undtagelse, da vi også næste år vil 

samarbejde med kirken om tilrettelæggelsen 

af konfirmationsundervisningen.  

Det betyder, at 7. årgang om torsdagen først 

møder til undervisning kl. 8.30. Elever, der 

ikke skal konfirmeres, vil blive tilbudt læ-

ringsbånd på en anden årgang. 

 

Samme lektionslængde på begge skole-

matrikler 

Vi har gennem en årrække haft en lektions-

længde på 60 minutter og egentlig haft gode 

erfaringer med det, men den nye aftale om 

folkeskolen og et ønske om bedre at kunne 

koordinere samarbejde på tværs af skolema-

triklerne har gjort, at vi fra næste skoleår vil 

tilbyde 45-minutters lektioner for skolefa-

gene. 

 

 

INDSKOLINGEN 

Lidt om faglighed i indskolingen 

Vi bruger morgensang som et sted, hvor vi - 

ud over at lære nye sange og tale om sangenes 

indhold - også får et fagligt fokus.  

Vi arbejder hvert skoleår med ”den åbne 

skole”, hvor vi har besøg af forskellige udefra-

kommende. Den åbne skole er en skole, som 

inddrager sin omverden. Det kan være lokal-

samfundet, musikskolerne, erhvervslivet, 

idrætsforeningerne, virksomheder, museer el-

ler skole-kirkesamarbejde.  

Vi synger ”gange-sange” samt tal- og bogstav-

sange på engelsk, for også at træne matema-

tik og sprog via sang og musik. Ved at bruge 

lyd/melodi, takt og rytme, kan noget svært, 

som fx gangetabellerne, læres. Flere af jeres 

børn kan allerede nogle af gange-sangene 

udenad. Det som indlæres via musik/sang vil 

altid sidde fast. Fx har vi alle lært alfabetsan-

gen, og kan let lære den fra os.  

Når børn skal lære at gange, kan det være 

godt at kende flere metoder til at komme 

frem til svaret, her kan en sang fx være en 

mulighed.  

Ligeledes lærer vi engelske sange. Engelsk er 

et sprog, som børnene i høj grad oplever via 

YouTube og andre sociale medier. Til mor-

gensang kobler vi de engelske ord, musik og 

rytme sammen.  

Alle børn skal stå på tæer, og vi vil hele 

tiden vise dem, hvad der ligger lige 

foran i læring.  

 

SFO 

Vi har som indskolingsafdeling fokus på op-

rydning både i skoledelen, i SFO, og i garde-

roberne. Vil I som forældre hjælpe jeres 

barn med at efterlade skolen, SFO og garde-

roberne, som I modtog det?  



Der skal se pænt ud på vores skole. Jakker 

og sko/støvler sættes op på garderobehyl-

derne. Ligeledes rydder man selv legetøjet 

væk, som man har brugt i SFO. De af jeres 

børn, som hver dag tager bus hjem, skal også 

rydde op, selvom I ikke står ved siden af til 

at minde dem på det. Vil I snakke med dem 

om det hjemme?  

 

 

MELLEMTRINNET 

Besøgsdage 

De seneste onsdage har 2. årgang været på 

besøg på Fælleshåbsvej, hvor de har hørt til i 

deres nye klasselokaler. Det er trygt og rart 

for alle at møde hinanden og godt for de 

kommende 3. årgangselever at lære om 

hverdagen på Fælleshåbsvej. 

Talentspor  

Talentspor i sprog og naturfag fortsætter til 

næste skoleår. Det har været et givtigt sup-

plement til den almindelige undervisning, at 

elever med særlige kompetencer har kunnet 

dyrke disse inden for de enkelte fagområder. 

Fællessamling 

Næste år ligger vores fællessamlinger om 

mandagen. Vi synes, at det er en god start på 

ugen at mødes, synge sange, opleve hinan-

dens oplæg, fejre fødselsdage mv. 

 

UDSKOLINGEN 

Eksamen og sidste skoledag for 9. klas-

serne 

I starten af maj måned var 9. klasserne til 

skriftlig eksamen. Den er nu veloverstået og 

så venter de mundtlige prøver.  

Den 29/5-19 holdt 9. klasserne sidste skole-

dag, og igen i år var dagen præget af glade, 

udklædte 9. klasseselever, der virkelig forstod 

at sige farvel på en god måde.  

Den 26/6-19 kl. 16.30 er der dimission, hvor 

vi endeligt siger farvel til endnu en super år-

gang 

 

Næste skoleår: Profillinjer og obligato-

risk valgfag på 7. årgang 

I det indeværende skoleår har vi tilbudt 3 

profillinjer til eleverne fra 7.- til 9. årgang. 

Profillinjerne har i den grad bidraget til at 

styrke og understøtte den generelle faglighed, 

elevernes projektopgaver, skolens opsætning 

af musical og åben-skole-aktiviteter.  

Vi har på den baggrund ønsket at bevare pro-

fillinjerne i det nye set-up. Det betyder, at vi 

næste skoleår igen tilbyder 3 profillinjer, men 

indholdet vil blive ændret lidt – mere om det 

senere.  

Som noget nyt skal 7. årgang fra næste sko-

leår også tilbydes valgfaget håndværk & de-

sign (HDS). Det supplerer vi med valgfaget 

musik. Det betyder konkret, at eleverne på 7. 

årgang skal vælge 1 af 2 valgfag HDS og mu-

sik og sammen med 8. og 9. årgang vælge 

mellem 1 af 3 profillinjer.  

Både valgfagsundervisning for 7. årgang og 

profillinjeundervisning for 7. til 9 årgang vil 

foregå på onsdage fra 10.20 til 14.00. Valg-

fagsundervisning i lige uger og profillinjeun-

dervisning i ulige uger. 

 

Sidste skoledag og første skoledag for 

eleverne 

Fredag den 28/6-19 vil være sidste skoledag i 

dette skoleår og mandag den 12/8-19 vil være 

første skoledag i det nye skoleår. Begge dage 

er der skolegang fra 8.00 til 14.00, dog skal 

de nye børnehaveklasser først møde kl. 10.00 

mandag den 12/8-19. 

 

På Fælleshåbsskolens vegne  
 
Flemming Mahler Pedersen  
Skoleleder 

 


