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   Kære forældre  

Foråret er kommet, og vi har endelig fået alle børn tilbage i 

skole.  

Det er dejligt at mærke liv på begge matrikler – i alle afde-

linger og på alle årgange. 

Vi har afviklet afgangselevernes skriftlige prøver som plan-

lagt og ser frem til at få dem til de mundtlige eksamener og 

dimission. 

 

Den seneste tid har budt på mange forandringer foranledi-

get af både corona og af branden i forrige weekend. 

Fælles for begge dele er, at det har betydet hurtige beslut-

ninger og forandringer for såvel jeres børn og jer som for 

personalet på skolen. 

Det glæder mig utrolig meget at opleve, hvordan I forældre 

har forståelse og tålmodighed for de ændringer og forsinkel-

ser, som er naturlige følger af uforudsete situationer, men 

også for idéer og hjælpsomhed i arbejdet med at finde gen-

husningslokaler i ugen efter branden. Tak for det! 

Den kommende tid byder også på forandringer for mange af 

vores børn, forældre og personale. 

Fra august flytter vores indskoling ind i nye lokaler på Fæl-

leshåbsvej. 

I kan læse mere om dette i nyhedsbrevet her, ligesom der lø-

bende vil blive informeret ud i takt med at corona-restriktio-

ner giver os flere muligheder for at mødes. 

 

   Farvel til Ulla  

I torsdags havde Ulla sin sidste dag i indskolingen på Fæl-

leshåbsskolen. Der var virtuel farvel-seance fra børn og 

voksne fra indskolingen. 

Vi takker Ulla for denne gang og ønsker hende held og lykke 

fremover. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyansat afdelingsleder  

Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle jer, at Julia Høyer 

Storm starter som afdelingsleder for 0.-6. klasse pr. 1/6 

2021. 

Julia blev præsenteret for skolebestyrelsen i tirsdags. 

Vi glæder os meget til at få hende ’om bord’. 

 

Byggeri 

Byggeriet skrider planmæssigt fremad. Lokalerne i den nye 

indskoling tager form, og det er nu muligt at få en god for-

nemmelse for, hvordan de endelige lokaler komme til at se 

ud. 

I kan stadig følge med på de små film, som vi jævnligt læg-

ger på Aula. 

Udenfor er de to gamle bygninger (lærerbolig og PLUS-klas-

sens forhenværende lokaler) revet ned.  

 

Personalet på Skovbyvej har været/skal samles to lørdage 

for at pakke ned, rydde op og gøre klart til flytningen. 

Det har været og bliver nogle hyggelige dage.  

 

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen  

Fra august 2021 skal bestyrelsen have besat to poster. 

Sig til, hvis du har lyst og interesse i at være med til at sætte 

kurs for Fælleshåbsskolen i en meget spændende tid. 

 

Skovbyfolk om flytning til Fælleshåbsvej  

På Skovbyvej har vi i et stykke tid været i gang med opryd-

ning, sortering og pakning af de ting, vi kunne undvære. Vi 

går nu ind i den store pakkefase, og rundt i alle lokaler og 

kroge er lærere og pædagoger i gang med at pakke bøger, 

materialer, legetøj og alle de andre gode ting, vi har på vores 

skole. I løbet af et par uger vil vi pakke de materialer, vi har i 

klasserne og flyttemænd vil begynde at flytte vores mange 

kasser og vores møbler. Vi glæder os rigtig meget til at pakke 

ud igen i vores nye lokaler. 

Børn og voksne er spændte og har nok lidt sommerfugle i 

maven. Flytningen er forbundet med spænding og glæde og 

også en smule nervøsitet. 

Alle årgange i indskolingen har indtil sommerferien besøgs-

dage på Fælleshåbsvej, så vi kan lære hinanden bedre at 

kende. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er, hvad børn fra 2. årgang siger om flytningen: 

- Jeg glæder mig til at se mit klasselokale. Jeg er lidt usik-

ker på, om jeg kan finde rundt. Jeg glæder mig til at spille 

på fodboldbanerne. Jeg kommer til at savne legepladsen 

her på Skovbyvej. 

- Jeg tror, jeg kan finde nogen nye venner der. Jeg bliver 

lidt genert den første dag. Jeg glæder mig til at cykle til 

skolen. Jeg kommer til at savne mine lærere. Jeg kan blive 

bange for, at de store driller mig.  

- Jeg glæder mig til fodboldbanerne og til at se min klasse. 

Jeg glæder mig også til at se hele skolen udenfor og inden-

for. Jeg kommer også til at savne legepladsen.  

- Jeg er lidt bekymret for, at lærerne er sure, og jeg er også 

lidt bekymret for, at skolen er for stor, og om jeg overhove-

det kan finde rundt. Jeg kommer til at savne mit klasselo-

kale, men jeg er glad for, at jeg kommer til at se min store-

bror mere. 

Den sidste uge op til sommerferien er der ingen møbler på 

Skovbyvej, men der planlægges alternative dage - en dag på 

skolens udeområder, en dag til Kongernes Jelling og en dag 

i skoven. Sidste skoledag er vi alle på Skovbyvej og Kristina 

og Daniel er i gang med at planlægge dagen. Vi gør vores al-

lerbedste for at børnene får en god uge og en god afslutning 

på Skovbyvej. 

 

PLUS-klassens nye lokaler 

I forbindelse med skolens store ombygning og tilbygning af 

den nye indskoling, forberedelsesrum m.m., blev der nikket 

‘ja’ til også at få flyttet skolens specialafdeling til andre loka-

ler på Fælleshåbsskolen.  

Placeringen faldt på lokalerne ved mellemtrinnet med egen 

ind- og udgang fra skolegården. De helt idéelle lokaler, hvor 

afdelingens elever vil få en meget større tilknytning til og 

oplevelse af at være en del af Fælleshåbsskolen. 

Fredag d. 5. februar var det store flyttedag. De nye lokaler 

var blevet istandsat og klargjort, så de tilgodeser de behov, 

som eleverne og personalet har i løbet af en skoledag.  

Der er indsat døre mellem lokalerne, så der er et flow og en 

følelse af sammenhæng de tre elevgrupper imellem. Det var 

med blandede følelser, at der skulle siges farvel til det 

kendte og trygge, men alle har taget godt imod de nye omgi-

velser. Som nogle af eleverne udtrykker det: 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jeg kan godt lide klasselokalerne og den nye gang, hvor vi 

kan se andre elever, end dem vi er sammen med”. 

“Ser ikke slidt ud - det er dejligt, at det ser pænt ud her, og 

det er federe, at være tættere på skolegården, så er det 

nemmere at komme ud“. 

“Jeg kan godt li', at vi er tættere på resten af skolen”. 

 

Flytningen til de nye lokaler bød på en frisk start, som også 

kaldte på et nyt og permanent navn til afdelingen. Specialaf-

delingen er igennem tiden blevet omtalt som Centerklassen, 

X-Q-R- klasserne, Specialklasserne, A-B-C- klasserne. 

Indvielse og afsløringen af det nye navn foregik fredag d. 19. 

marts, hvor Vibeke (skoleleder) hjalp til med at klippe den 

røde snor. Med hjælp fra Johannes Dahl (Maker-værkste-

det) har afdelingen fået sat sit nye navn op på indgangspar-

tiet, og fremover hedder den PLUS-klassen. 

 

Skolepatruljen fortæller og nomineres 

Skolepatruljen om det at være skolepatrulje: 

’Der har her under corona været mange forandringer, som 

vi måtte tilpasse os, fx. stod vi en uge under corona, hvor vi 

normalt står én dag om ugen. Der har også været nye po-

ster pga. byggeriet, så vi stod 8 SP’ere (skolepatruljer) hver 

morgen, men de er dog blevet fjernet igen, så vi igen har 

vores normale 5 poster (dog er en af posterne flyttet grun-

det vejarbejde). 

Nu er vi bare glade for, at vi er tilbage til én dag om ugen! 

Det føles godt at være tilbage - specielt med godt vejr for 

det meste. 

For det meste er folk gode til at følge vores anvisninger, 

men det sker, at folk ikke overholder det, vi siger, f.eks. er 

der mange, der kører over de forkerte steder! 

Skolepatruljen plejer at komme en hel dag til Djurs Som-

merland, men det må vi ikke i år pga. corona (må ikke 

blande klasserne). Det er lidt træls, at vi ikke kan komme 

afsted. Ud over turen er vi også gået glip af den sureste uge 

(her kunne vi have mødt politiet), og så kom vi heller ikke i 

biografen, men vi må alle lide lidt under corona!  

Når vi tænker tilbage på corona-tiden har vi faktisk stået 

skolepatrulje fra dengang 3. og 4. årgang kom tilbage, så 

vi måtte op tidligt og cykle på skolen - stå skolepatrulje i en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt os: 
Fælleshåbsskolen 

 
Fælleshåbsvej 13 

7080 Børkop 
7681 3950 

 
Skovbyvej 30A 
7080 Børkop 

7681 3951 
 

halv time og derefter cykle hjem og være med på Meet on-

line. 

Vi håber selvfølgelig, at mange nye skolepatruljer vil melde 

sig, og dem vil vi selvfølgelig glæde os til at lære op!’ 

Heidi Winkler (ansvarlig for skolepatruljen)  har nomineret 

skolepatruljen til årets skolepatrulje. 

Her er begrundelsen: 

Fælleshåbsskolens skolepatrulje fortjener i allerhøjeste grad 

at vinde. 

De 23 morgenfriske og eftermiddagsklare 6. klasse-elever 

udfører hver dag det vigtige arbejde at følge skolens elever 

sikkert i skole. Skolen ligger ud til en trafikeret vej, hvor 

SP’erne sikkert og roligt ‘styrer’ trafikken. 

De er gode til at snakke med de mindre elever og hjælpe 

dem sikkert over - og hvis de større elever ikke følger deres 

anvisninger, er de gode til at sige det videre til mig som an-

svarlig for SP’erne. 

De er smilende og imødekommende over for både børn og 

voksne og er ikke blege for at ønske ‘en god dag’. 

Her under nedlukningen, da 0.-4. Klasse var tilbage på sko-

len, tog skolepatruljen selv initiativ til at spørge, om de 

måtte køre på skolen hver morgen og stå på deres post. De 

fik lov til at udføre deres vigtige arbejde af skolens leder - 

ved at overholde de restriktioner, der var og spritte godt af. 

De stod vagt en uge ad gangen, og så byttede de. De havde 

deres udstyr med hjem og hver fredag blev det hele sprittet 

af, så det var klar til ugen efter. 

Alle har været ekstremt omstillingsparate og er altid med på 

nye tiltag - med smil på læberne og godt gå-på-mod. 

Fælleshåbsskolen er den sejeste og dygtigste skolepatrulje, 

der virkelig fortjener at blive hædret og forkælet for deres 

indsats - ud over det sædvanlige. 

 

Eftermiddagstilbud/SFO 0.-6. klasse 

I forbindelse med sammenlægning af vores to matrikler 

samt til- og ombygning af skole, hal og udeområder sam-

menlægger vi vores eftermiddagstilbud/SFO på Fælleshåbs-

vej fra august 2021.  

Det sker for at sikre en større sammenhængskraft for hele 

SFO-området samt give mulighed for at udnytte skolens for-

skellige lokaler og de kommende nyanlagte områder om-

kring skole og hal aktivt i eftermiddagstilbuddet. 



I takt med at lokaler, bygninger og udeområder bliver fær-

dige, vil vi kunne tilbyde en hel masse aktiviteter til børn i 

eftermiddagstilbud – og det glæder vi os til løbende at 

kunne fortælle jer mere om. 

SFO 0.-2. klasse kommer til at holde til i den nye indsko-

lingsafdeling. 

3.-6. klasse får et lokale på mellemtrinsgangen. Der vil være 

mulighed for også at benytte andre lokaler på skolen. Mere 

om det i takt med at SFO-personalet planlægger aktiviteter. 

Aften-klub er fortsat i Brejning. 

Vi glæder os til at tilbyde et trygt og spændende tilbud med 

kendt personale i nye omgivelser. 

Dette er drøftet i bestyrelsen d. 25.05.21. 

 

Sammenflytningsfest 

Skolebestyrelsen har i samarbejde med skolen fastsat dato 

for vores sammenflytningsfest. Sæt allerede nu X i kalende-

ren: 

             Fredag d. 17. september 2021 

 

Vi sender invitation ud først på skoleåret 2021/22. 

 

 

 

På Fælleshåbsskolens vegne 

 

Vibeke Faber Mølholm  

Skoleleder 

 

  
 


