
   

Ubberud Skole, Ubberudvej 30, 5491 Blommenslyst; Telefon 63753200; Ubberud-skole.buf@odense.dk 

        

 

Nyhedsbrev december 2019 

Kære forældre 
 
Juletiden er over os og dermed er det også tid til et nyhedsbrev.  
 
Ventilation: 
Vi er godt i gang med ventilationsarbejdet. I denne og sidste uge, er der boret huller til de nye 
ventilationsanlæg. Det har larmet mere og taget længere tid end først beregnet. Man føler sig fristet til at 
sige, at det burde vi måske have forudset, for er det ikke altid sådan med byggeri? Ikke desto mindre, så er 
det beundringsværdigt, hvordan både elever og medarbejdere håndterer det på.  
Alle får det bedste ud af midlertidige ophold i andre lokaler og alternativ undervisning. I mandags var jeg 
ganske kortvarigt på besøg i gymnastiksalen hos 5. årgang. Der blev læst og der var knusende ro og 
koncentration, selvom det var sidst på dagen og i et noget alternativt lokale. Det betyder også, at den 
overordnede tidsplan ikke holder helt, og at vi først er færdige med hovedparten af arbejdet i januar.  
På kontorgangen skal der opsættes en væg til opdeling af børne- og ungemiljø sådan rent fysisk. 
Byggetilladelsen er endelig i hus og arbejdet laves samtidigt med ventilationsarbejdet. 
 
Venskabsklasser: 
I forbindelse med 
etableringen af Børnemiljø 
og ungemiljø, satte vi også 
fokus på 
sammenhængskraft 
afdelingerne imellem. En af 
vejene er venskabsklasser. 
Dem arbejder vi med i 
hverdagen sammen med 
eleverne. Femte årgang og 
Orion har lige arbejdet med 
små og store læsemakkere.  
Blandt personalet opererer 
vi også med 
venskabsklasser, så fx er 
oprydningen i 
personalerummet også 
sammen med ens 
venskabsteam, ligesom vi 
bruger det i gruppeøjemed i 
diverse arbejdsgrupper, 
udviklingsprojekter mm. På 
den måde kommer man til at 
arbejde tættere sammen 
med teams fra den anden 
afdeling og hjælper til at 
højne trivsel, faglighed og 
den røde tråd gennem 
skoleforløbet.  
 
 
Juleuge og julefest: 
I denne uge har vi juleuge og julefest. Information og invitation er sendt ud onsdag i sidste uge på 
overbliksiden i AULA. Det er tillige også vedhæftet begivenheden i kalenderen. Som I kan se, så flytter vi 
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størstedelen af julefesten over i hallen pga renoveringen af ventilationen. Vi glæder os til, at se jer alle til en 
hyggelig eftermiddag og vi ser frem til tre dage i julen og venskabsklassernes tegn.  
 
 

Juleklippedag: 
Vi havde juleklippedag i Børnemiljøet i tirsdag 
i sidste uge. Som altid var det en utrolig 
hyggelig dag med huset fuldt af 
bedsteforældre. Vi takker for en dejlig dag og 
håber, at få besøg af lige så mange 
bedsteforældre igen til næste år. 
 
Indskrivning og skolestart: 
I november var der digital indskrivning til 
skolestart. Inden da havde vi 
informationsmøde for interesserede 
kommende forældre. Vi glæder os til at det 
første nye kuld skolestartere i 2020 starter d. 
2. januar. 

 
Elevfravær: 
På forældremøderne i efteråret blev der orienteret om ny lov og ny bekendtgørelse om elevfravær. 
Bekendtgørelsen træder i kraft pr 1. januar og det får betydning for vores måde at håndtere og registrere 
fravær, ligesom anmodning om ekstraordinær frihed skal vurderes individuelt. I løbet af den kommende uges 
tid vil I få yderligere information desangående bl.a. fra skolens ledelse og fra skolechef Nikolaj Juul 
Jørgensen. 
 
 
Cykeltyverier: 
Vi har som bekendt bøvlet med cykeltyverier i perioder. Det blev også nævnt på forskellige forældremøder. 
Vi har drøftet forskellige muligheder for at stoppe dette. Kommunens sikringsenhed prøver at kigge på 
muligheden for at sætte kamera op midlertidigt, så vi kan finde ud af mønstre og tendenser i tyverierne og 
hærværket. Der er dog en del lovgivning, der sætter nogle begrænsninger, så derfor har vi brug for deres 
hjælp. Vi ved endnu ikke hvornår det etableres. 
I den seneste periode har der ikke været hærværk eller tyverier, hvad vi er vidende om. Vi opfordrer stadig til 
at cyklerne låses, da rigtig mange står ulåste.  
 
Ny hjemmeside: 
I forbindelse med overgangen til AULA, har vi også fået ny hjemmeside. Den er rigtig fin, så jeg synes I skal 
slå et smut forbi den. Benyt følgende link: https://ubberudskole.aula.dk/     
 
Skolebestyrelsens referater og andre dokumenter: 
Referaterne fra skolebestyrelsens møder har tidligere ligget under Nyt fra…. på forældreintra. Fremadrettet 
kommer de til at ligge på skolens hjemmeside, da AULA ikke har samme funktion. På hjemmesiden finder I 
også antimobbestrategi, retningslinjer, principper og retningslinjer mm. 
 
Sprog og dannelse - strategi og indsats: 
Odense Kommune har fokus på udvikling af børns sprog. I sprogstrategien er der fire fokusområder: 
Systematisk arbejde med sprog og læsning, de fagprofessionelle understøtter børn og unges sprogudvikling, 
børn og unge møder sprogstimulerende læringsmiljøer og sidst at læringsuligheden mindskes.  
Odense Kommune har også fokus på børn og unges dannelse, hvor målet er at de skal føle sig som 
betydningsfulde deltagere i et positivt fællesskab. I dannelsesstrategien er de fire fokusord er 
medmenneskelighed, nysgerrighed, vedholdenhed og mod.  
 
På Ubberud Skole har vi, som fortalt på forældremøderne fokus på elevernes sprog. Med udgangspunkt i 
begge strategier finder vi det vigtigt at arbejde med sprog på forskellige måder.  
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Vores oplevelse er lige nu, at eleverne har et hårdt og ikke særligt pænt sprogbrug både overfor hinanden, 
men også overfor de voksne de møder på skolen i deres hverdag. Det kan være medarbejdere eller 
forældre. Når vi arbejder med betydningsfulde og positive fællesskaber og læringsmiljøer, så kræver det, at 
man har et ordentligt sprog og udviser respekt for hinanden. Det gælder også den anden vej rundt, da alle 
voksne omkring et barn skal være rollemodel og tale ordentligt med og om eleverne. Det har vi selvfølgelig 
også fokus på i vores hverdag som medarbejdere på skolen. 
 
Sprog er kontekstbestemt og vi skal lære, at kunne bruge det sprogbrug der passer til den kontekst vi 
befinder os i. Det vil sige, at det sprog man bruger, når man spiller fodboldkamp eller er sammen med 
kammeraterne, ikke er det sprog der skal bruges i en læringssituation eller juleaften sammen med familien. 
Positive fællesskaber skabes af sproget og et negativt sprog medfører oftest negative fællesskaber. 
 
Som skole kan vi kun arbejde med sprog i fællesskab med jer forældre, 
da skolen er et fælles ansvar og det er nødvendigt med fælles retning. 
På skolen har bestyrelsen godkendt fælles ordensregler, som beskriver 
god adfærd, herunder at tale ordentligt til dem man møder på sin vej og 
rette sig efter de anvisninger man får. 
 
Billedet til højre viser forsiden på en af de bøger der arbejdes med i PLC 
og som danner teoretisk grundlag for de tiltag vi arbejder med på 
årgangene og på personaleniveau. 
I vil opleve en orientering til jer som forældre, hvis jeres barn har haft et 
uacceptabelt sprogbrug. Det kunne fx være ”hold din kæft” eller ”fuck 
dig”, hvis man fx bliver bedt om at løse en matematikopgave eller bliver 
sur over en påtale af snak under læsning eller lignende. Det vil være en 
orientering og ikke en længere forklaring, da jeg er sikker på, at vi alle 
kan være enige om, at uanset situationen, så er det ikke ordentligt at tale 
sådan til andre mennesker og det fremmer ikke positive fællesskaber og 
læringsmiljøer. 
 
Langtidssygemeldinger og barsler: 
I øjeblikket er vi ramt af langtidssygemeldinger af forskellig karakter. Dertil har vi en del mandlige lærere, der 
bliver fædre for øjeblikket, hvilket også giver nogle vikarperioder. Dog synes jeg alligevel, at de skal have et 
rigtigt stort tillykke med på vejen ☺ Men hvis I lytter jer til, at vi har mange vikarer i huset i øjeblikket, så er 
det korrekt.  
 
Juleferie: 
Juleferien nærmer sig med hastige skridt. Sidste skoledag før jul er torsdag d. 19. december kl. 8 – 14 for 
alle årgange. Første dag efter nytår er torsdag d. 2. januar, hvor det er almindelig skoledag. 
SFO har åbent  
 
I ønskes alle en glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses på torsdag til en hyggelig eftermiddag i juleugens 
tegn. 
 
Venlig hilsen 
Pernille Madsen 
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