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Kære forældre 

Velkommen tilbage efter en dejlig juleferie. Håber der har været tid og lyst til en masse hygge og 
glade stunder. 

Nytåret er tidspunktet, hvor vi ser tilbage på året, der gik – men også frem mod et nyt år med nye 
oplevelser. 

Det helt store fra året, der er gået, er det nye byggeri, der nu er taget i brug. Det har virkelig været 
en opgradering af faget håndværk/design, at der nu er et lokale, hvor faget kan udfolde sig. 
Musikundervisningen har også fået et løft med et nyt lokale, så nu kan næsten alle klasser være i 
et faglokale i musikundervisningen. Samtidig har SFO for 4. årgang/miniKlubben også fået et fint 
lokale, hvor de også både kan benytte håndværk/designlokalerne til kreative udfoldelse samt 
gymnastiksalen. Det giver mulighed for at lave spændende aktiviteter – hvilket også kan ses på en 
meget stor tilslutning. 

I det hele taget er der sket store ændringer i SFO. Der er kommet nye politiske målsætninger for 
SFO-området, og det har givet anledning til en større omlægning af SFO´en for 1. – 3. kl., der nu 
arbejder med funktionsopdeling. Følg med på opslagstavlen i SFO eller i nyhedsbrevene, for at se, 
hvilke nye aktiviteret, der tilbydes. 

Ungdomscentret i den nye bygning er også åbnet. Her kan børn/unge fra 5. kl. være med i 
forskellige aktiviteter. Der er adgang for alle børn/unge i byen – men primært er det dem fra 
Odense SV, der benytter det. 

Det giver rigtig god mening, at vi her på skolen har tilbud til alle skolens elever efter skoletid, så 
ingen behøves at være alene eller kede sig. 

I skolegården har vi etableret et nyt legeområde med bl.a. trampoliner og en stor karrusel. Vi 
glæder os til at se det blive taget i brug – og vi er sikre på, det bliver et populært område med 
mange forskellige lege og aktiviteter. Man er meget velkommen til også at benytte området i 
fritiden, hvis man ikke kan ”få nok” i skoletiden. 

I uge 25 introducerer vi en anderledes emneuge, hvor hele skolen skal arbejde sammen. 
Overskriften er ”Tingløkkebyen”, og vi vil gerne invitere alle forældre, søskende, bedsteforældre 
mm. til at deltage torsdag d. 18. juni 2020 om eftermiddagen – så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. Vi har bestilt godt vejr til dagen! 

Vi oplever, at en del børn kommer i skole meget tidligt om morgenen. Vær opmærksom på, at der 
først er tilsyn med børnene fra kl. 7.45 – før det tidspunkt, skal der være en voksen med barnet i 
skole, og man bedes tage hensyn til rengøringspersonalets arbejde. 



      

 

Der er fortsat meget opmærksomhed på trafikforholdene rundt om skolen. Det er et område, 
skolebestyrelsen har arbejdet med – men det er også vanskeligt at lave store ændringer, fordi det 
handler om både børn og voksnes adfærd og om regler og love på området. 

Det har fortsat meget højprioritet at få flest mulige til at cykle eller gå i skole. Hvis man kører i bil, 
handler det om at gøre det så smidigt som muligt, så der er plads til alle. 

Politiet har været på besøg flere gange – og hver gang er der forældre, der får bøde for at køre på 
Bergendals Alle samt for at parkere i ”lommen” på Kristiandals Alle, hvor der både er stop og 
standseforbud. 

Jeg vil endnu engang opfordre til, at man retter sig efter skiltningen omkring skolen – de er sat op, 
fordi det er vurderingen, at det kan give sikker skolevej. 

Desuden vil jeg opfordre til, at når man kommer gående – at man ikke går ind over skolens 
parkeringsplads, men benytter gangstien mellem cykelstativerne og parkeringspladsen – så får vi 
ikke blandet bløde og hårde trafikanter. 

Godt nytår☺ 

 

Venlig hilsen  

Annette Jørgensen 

Skoleleder 


