
Nyhedsbrev oktober 2019 

Kære forældre 

 

Så er det lige om lidt vi går over til AULA! Efter efterårsferien er det endegyldigt slut med intra. Overgangen til 

AULA er en national beslutning, som angår alle folkeskoler i Danmark. Aula bliver fremover vores fælles 

kommunikationsplatform. Vi håber, at Aula bliver et godt og let tilgængeligt redskab, som gør det nemt og 

overskueligt at tage del i dit barns hverdag og udvikling.  

Vi forventer dog også en del ”børnesygdomme” og frustrationer i opstartsfasen. Vi håber, at vi sammen kan 

finde en god vej og med tiden løse de udfordringer, der naturligt opstår med et helt nyt kommunikationssystem. 

Fra og med mandag d. 21. oktober kan vi ikke længere tilgå forældreintra og al kommunikation mellem 

forældre og skole foregår i Aula. Download allerede nu appen, så I kan logge på når der åbnes d. 20.10.I 

denne uge bliver der hver dag lagt informationer ud på forældreintra omkring Aula. Så tjek intra for mere 

information.  

Vi glæder os til at fortsætte den gode dialog i det nye system. 

 

I sidste uge startede Carsten Hansen, vores nye pedel. Det er vi super glade for og Carsten er allerede 

kommet rigtig godt i gang.  

Hvis I som forældre har brug for at låne skolens lokaler til diverse arrangementer, så har I tidligere skrevet til 

Mark. Carsten tager sig også af den del fremover.  

 

Vi har en del elever, der møder tidligt fra 5.årgang og op efter. Det har jeg tidligere skrevet om i forhold til tilsyn. 

Eleverne er velkomne og er stille og rolige, men jeg skal bede om, at I taler med jeres børn om opholdssted. 

Eleverne skal blive på gangen og ikke gå i klasserne, da rengøringspersonalet ikke kan komme til at gøre 

deres arbejde ordentligt. 

Om eftermiddagen oplever vi et stigende antal elever fra 4. årgang, 5. årgang og ungemiljøet, som bliver 

hængende på skolen efter skoletid. Det er rigtig dejligt at eleverne gerne vil være sammen og hygge sig, men 

når skolen er slut, så ophører vores tilsyn, så derfor beder vi eleverne om at ”hænge ud” hjemme eller bruge 

Aktivitetsstedet tirsdag og fredag, når det gælder femte og opefter. 4. årgang kan tilmeldes SFO2 og få pasning 

der. 

 

UFO har som vanligt åbent i efterårsferien fra kl. 6.30 – 16.45. Vi glæder os til en hyggelig ferieuge. 

 

I øjeblikket er LUS en stor del af vores hverdag og vi har derfor brug for jeres 

hjælp. Lus kan kun overleve uden hovedhår i 48 timer, så som udgangspunkt 

er skolen lusefri om mandagen. Vi har en stor bøn om, at vi får bugt med 

lusene i løbet af ferien, så hermed en stor opfordring til at kæmme og 

behandle jeres børn. Af samme grund, var det store lusekæmmedag i UFO i 

fredags.  

 

I sidste nyhedsbrev informerede jeg om, at vi skal have ny ventilation. 

Processen er i gang og lige nu er det besluttet, hvor der skal være 

byggeplads, når arbejdet går i gang. Så snart vi ved noget om 

tidsperspektiver og det praktiske arbejde i klasserne, så informerer vi 

selvfølgelig med det samme. 

 

Vi er nu igennem efterårets forældremøder. Tak til jer for at deltage, komme 

med gode input til både os og bestyrelsen, så vi har lidt at arbejde med i den kommende tid.  

 

Vi har, som vi også fortalte om på forældremøderne, fokus på at arbejde med venskabsklasser, for at give 

eleverne et tættere forhold til større/mindre elever og oplever sammenhæng i deres skoleforløb. Når man 

kender hinanden lidt bedre, så opfører man sig bedre overfor hinanden, så det er også en del af vores fokus på 

sprog og den gode tone.  



 

I den forbindelse var 8. årgang på besøg på 3. årgang i sidste uge. 3. årgang 

har arbejdet med planeterne og solsystemet i et tværfagligt forløb. Det er der 

kommet en meget fin udstilling ud af, hvor blandt andet planeterne er lavet i 

rigtigt størrelsesforhold. Ud over at se udstillingen, så skulle 8. årgang også 

høre 3. årgangs fremlæggelser af deres arbejde. Det bliver lige en tand mere 

udfordrende at forberede sit oplæg, når der kommer tilhørere fra en anden 

årgang. Der er stor ros til begge årgange – til 3. årgang for det store arbejde 

og til 8. årgang for at være interesserede, lyttende og spørgende.  

 

7.årgang har de sidste par uger arbejdet på at færdiggøre deres 

Verdensmålstræ. Vi er en af 34 skoler landet over, der deltager med hver 

vores kreative kunstværk-træ med temaet ”De 17 Verdensmål og vores fælles klima”. Vores verdensmål er nr.6 

som handler om rent vand og sanitet.  

Den 9. oktober åbnes udstillingen Happy Xmas Trees i København og fra d.14/10 og frem til jul udstilles 

træerne i det åbne byrum her i Odense. Herefter bliver de solgt på auktion, og beløbet herfra går til plantning af 

skov i Afrika. Det er dejligt at vide at vores unge mennesker også på denne måde tager et samfundsansvar. 

 

Orion har i samarbejde med Ubberud Kirke arbejdet med grundfortællinger fra Det 

gamle Testamente. Det er blevet til nogle fine lamper med fortællingerne om Noahs 

ark og skabelsesberetningen fra ur-historien. Lamperne udstilles i kirken og kan ses 

i forbindelse med Kathrines gudstjeneste d. 13. oktober. 

Ligeledes vil der være et lille event for Orions forældre tirsdag d. 8. oktober kl. 

16.00-16.30. hvor Kathrine vil komme i kirken, og koret vil synge lidt. 

 

 

I skrivende stund er vi i fuld gang med Motionsugen – en tilbagevendende tradition, 

hvor aktivitet og bevægelse er i fokus. Eleverne skal have mulighed for at opleve hvad bevægelse gør ved 

både krop, sjæl og hoved og derved få lyst til livslang bevægelse.  

 

Kigger vi lidt frem, så er den næste vigtige dato torsdag d. 5. december hvor vi har julefest fra kl. 16 – 18. Da vi 

har sparet lidt på timerne i denne uge i ungemiljøet, så har eleverne mødepligt til julefesten. 

 

På fredag hvor vi har motionsdag, der har alle, store som små, fri klokken 14.00.  

 

 

I ønskes en dejlig efterårsferie.  

 

Venlig hilsen 

Pernille Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


