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Flere elever i klasserne har nød-
vendiggjort, at gangarealet i byg-
ning F nu er inddraget til undervis-
ning. Det har givet mere plads i bio-
logi-  og fysiklokalet, så der nu er 
der bedre plads til at lave forsøg. 



- var det første jeg hørte. Jeg kom 
ind af døren, og en lille stemme sag-
de: 
Der kommer ham den nye der”. 
En af de lidt større piger sagde: 
”Han er altså den nye leder af Pas-
ningen”. 
”Nååååååååe”, sagde drengen uim-
poneret og vendte sig om mod sit 
spil igen.  
     Ja, tænkte jeg, det er jo sådan 
børn møder verden, åbent, nysger- 
rigt og tit uimponeret. Børn fortaber 
sig i nuet, de lever i nuet, og de kig-
ger op og kigger væk igen, når de 
har set det, de ville.  
     Det er tit det vi voksne glemmer, 
nuet, at være i nuet og bare suge 
livet til os. Men børn gør det, hvis vi 
giver dem tid og rum til det. Det sy-
nes jeg, er noget af det vigtigste, vi 
kan give vores børn. Tid og rum til at 
opleve verden, fordøje den og forstå 
den, tid til at lege, fordybe sig og for-
undre sig. 
     Børn har brug for at sætte ord på  
verden for at forstå verden. De har 
brug for voksne, som de kan dele 
deres tanker med og som kan inspi-
rere dem til at tænke videre eller 
sætte nye lege i gang. For børn er 
altid i gang med at lære, altid i be-
vægelse. Tit er det os voksne der 
står lidt stille, fordi vi har travlt med 
at overleve hverdagens gøremål. 
 

 
 

Ny leder - og hva’ så? 
Hmmmmmmmm tænkte jeg da jeg 
så stillingsopslaget i avisen og så 
endda et genopslag. Er det nu noget 
for mig? 
     Er det nu noget for dig? gentog 
min kæreste som et ekko i mit hove-
det. Hun ved jo bedst, hvad der er 
bedst for mig, det gør sådan nogle 
kærester tit. Tror du ikke du kommer 
til at savne Børnehaven, og hvad 
med dine dejlige kollegaer, og hvad 
med …... ? 
      Ja, der er rigtig mange overve-
jelser, inden man tør skifte job. Og 
det er meget anderledes at arbejde 
med større børn.  
     De kan være meget mere med, 
man kan give dem større ansvar og 
lave mere sjov med dem, samtidigt 
med at de også stiller større krav til 
de voksne, de har i deres nærhed. 
Men det har ikke rokket ved min 
grundholdning om, at børn lærer og 
udvikler sig bedst gennem leg, for 
det er i legen, at de tager bestik af 
verden. De spejler sig i voksenver-
denen eller opfinder selv verden og 
udforsker den gennem legen. De fin-
der ud af, hvordan fællesskabet med 
andre mennesker fungerer, dets mu-
ligheder og begrænsninger, for in-
gen er en øde ø, alle har brug for 
hinanden nu og da. 
 
 
 

”Ham den nye der…..” 



Vi synes, der skal ske lidt ekstra for 
de børn, som er i Pasningen mens 
alle andre holder ferie. Derfor har 
der i år været middelaldertema med 
besøg på Middelaldercenteret, en 
tur til Holmegaards Glasværk, samt 
en hurtig tur til Trelleborg.  

Julie puster glas på  
Holmegaards 

Her mærker børnene glassets konsistens 
ved 1400 grader og ned til 700 grader. 
De brændte sig heldigvis ikke, måske  

fordi væsken i beholderne ikke var varm. 
 

Et kig op gennem en vikingeskor-
sten på Trelleborg.  

Jeg kommer ikke for at lave om på 
den verden I kender og er trygge 
ved. Men måske kommer jeg med 
nye ideer, ny inspiration og måske 
ændrer tingene sig stille og roligt. 
Det vigtigste for mig er, at vi sam-
men bevæger os hen imod et fælles 
mål. Et mål som børn, forældre og 
ansatte kan blive tilfreds med. Og så 
kommer den evige snak om service-
niveauet, forventninger og mulighe-

der sikkert også op at vende nu og 
da. 
 
Jeg vil opfordre alle forældre, der 
har børn i Pasningen til, at sætte 
kryds i kalenderen D. 31/10. Der 
holder vi nemlig forældremøde i 
Pasningen. Tidspunkt og indhold til-
kommer via forældreseddel . 
                             

Mvh Kenneth. 



Stort, småt, vigtigt 
Generalforsamling 

Skolens ordinære generalforsamling 
afholdes  tirsdag den 24. april 2007. 
 

Skolefest 
Vær opmærksom på, at årets skole-
fest er flyttet fra foråret til efteråret, 
nærmere bestemt til fredag den 17. 
november. Invitation udsendes sna-
rest. 
 

Misbrug 
For nylig skrev aviserne om, at Fug-
lebjergbørn i 11 - 12 års alderen 
bl.a. sniffer lightergas. SSP i Fugle-
bjerg indkaldte ansatte og ledere på 
kommunens institutioner til oriente-
rende møde om problemet. Her fik 
vi at vide, at der er tale om en grup-
pe på ca. 8 børn. Problemet er for-
modentlig større end som så. Nogle 
af vores elever har kendskab til nog-
le, der sniffet, og nogle få har prøvet 
selv. Under alle omstændigheder 
skal vi oplyse om de ulykkelige kon-
sekvenser misbrug har. 
     Misbrug indgår som et klasselæ-
reremne. Derudover planlægger vi 
at få gæstelærere til eleverne i 9. og 
10. klasse samt et elev/forældre-
arrangement i 5.- 8. klasse. 
 

Undervisningsmiljø- 
undersøgelse 

Alle elever i 5. - 10. klasse har delta-
get i en undersøgelse vedr. deres 
trivsel - fagligt/socialt - på skolen. 
Undersøgelsen skal nu behandles, 
og konklusionerne lægges på hjem-
mesiden. 

SFO’en 
Har fået egen e-mail adresse: 

pasningen@hotmail.com  
 

Kontaktbog 
Skolen har indkøbt nye kontaktbø-
ger til alle elever fra 3. til 10. klasse. 
De er af god 
kvalitet og 
med plastic-
etui, så de 
kan holde 
længe. Alle 
elever skal 
have en 
kontaktbog, 
og den dag-
lige kontakt 
om sygdom, 
andet fra-
vær, lektier 
mv. går via kontaktbogen. Bogen 
skal medbringes i skole hver dag. 
Når bogen er skrevet ud, får eleven 
en ny. Bortkommer bogen, skal der 
købes en ny. Pris: 50. kr. 
 

Ophold på skolen  
efter skoletid 

Det er jo dejligt, at nogle elever ger-
ne vil blive på skolen efter skoletid, 
men den går desværre ikke. Vi har 
tilsynspligt med de elever, der er på 
skolens grund, og der er ikke mand-
skab til ekstra tilsyn.  
Derfor:  
man må kun blive på skolen indtil 
første bus afgår.  
 



Alle elever, der benytter skolebus, har krav på en sikker og tryg transport. Tal 
med jeres barn om god busadfærd  både i og uden for bussen. 

 
Vær meget opmærksom på cyklister og gående på cykelstien. 

Vær med til at gøre skolevejen sikker for alle elever 

Skiltet, som er opsat ved indkørslen til skolen 
betyder: at kørsel i begge retninger er for-
budt. Undertavlen giver yderligere oplysnin-
ger: Forbudet gælder mellem klokken 7 og 
klokken 17. I nogle tilfælde er det dog tilladt 
at køre ind på skolen, nemlig hvis man kom-
mer med varer, eller hvis man bor på skolen. 
     Der er to identiske skilte ved indkørslen, 
og de er placeret på linie med hajtænderne. 
Det er altså forbudt at standse endsige par-
kere bagved hajtænderne. Det er også for-
budt at standse eller parkere foran hajtæn-
derne, men det er ikke på grund af skiltene, 
men fordi her er tale om et uoverskueligt vej-
sving. 
     Det er tvingende nødvendigt at alle retter 
sig efter skiltningen og overholder færdsels-
reglerne fordi: 
1) vi skal begrænse trafikken på skolens 

grund mest muligt 
2) vi skal undgå farlige situationer i svinget 
3) vi skal være de ansvarlige voksne, som vi-

ser børnene, at reglerne skal overholdes. 
      

Når elever køres til og fra skolen 
- ændring pr. 1. november 

Fra 1. november er det ikke længere tilladt at sætte elever af på den del af 
seminariets parkeringsplads, der ligger nærmest skole. Seminariet ønsker, at 
man ved enden af alléen drejer til venstre og anvender parkeringspladsen 
på venstre side til afsætning. Det er også der, man skal parkere, hvis man 
ønsker at være med til morgensangen. Varer parkeringen længere end til 
8.15 skal pladserne ved busterminalen anvendes.  
Skolen opfordrer imidlertid til, at man slet ikke kører ind på seminariet, 
men i stedet henter og bringer elever på første del af busterminalen - 
lige til venstre for indkørslen til seminariet. 



Der kan være mange mere eller min-
dre gode grunde til, at eleverne ikke 
møder i skole. Sygdom er naturligvis 
en acceptabel grund. Ferier uden for 
skolens ferieplan er uheldig, og en 
hyggedag derhjemme kan være for-
ståelig, men set fra skolens side en 
uacceptabel fraværsgrund i de fleste 
tilfælde. 
      
Skolen presses fra mange sider til 
øget faglighed og effektivitet, så vi 
skal af mange gode grunde hjælpe 
hinanden med at give eleverne en 
god arbejds - og mødedisciplin. 
      
Heldigvis er fravær ikke det helt stor 
problem på vores skole. Men det fo-
rekommer, at elever, der ofte er syge, 
også er på ekstra ferie og også lige 
snupper en hyggedag. 
     
 Vi har fra dette skoleår indført en 
procedure, hvor en elev skal have en 
snak med klasselæren eller skolele-
deren, hvis eleven har mere end 10 
fraværsdage. 
      
Mødet skal afklare årsagen til fravæ-
ret, og i langt de fleste tilfælde er der 
tale om alm. sygdom, og vi skal så 
undersøge, om der skal tages speci-
elt hensyn til eleven og om, hvorvidt 
fraværet giver faglige eller sociale 
problemer. I andre tilfælde kan det 
være nødvendigt at få forældrene på 
banen for at opretholde en god mø-
dedisciplin. 

Spil dansk 
torsdag den 26. oktober 

kl. 9 - 10 
I gymnastiksalen 

 
Forældre og øvrig familie er vel-
kommen til en gang fællessang 
sammen med skolens elever. 

Vi synger nye og gamle sange, 
akkompagneret af 

Ole Kert (bas) 
Kaj Haugaard (trommer) 
Per Stenbøg (trompet) 

Anders Juhl (keyboard) 
Mogens Olesen (klaver 

 
Der er morgenkaffe  

fra kl. 8 i fællesrummet  
i bygning A 

 
Programmet gentages med  

få ændringer i  
Kulturladen samme dag kl. 19. 

 

Informationsaften 
tirsdag den 24. oktober 

kl. 19 - 21 
i fællessalen i bygning E 

 
Mødet er offentligt men vi har 

specielt inviteret forældre til  ele-
ver i kommende børnehaveklas-

se samt forældre til elever på 
venteliste. 

Der gives en generel information 
om skolen. Alle lokaler er åbne, 
og repræsentanter for lærere, 

bestyrelse og ledelse er tilstede.  



Jeg har tidligere informeret om de 
nye prøver efter 9. klasse - bl.a. at 
nye fag er blevet prøvefag fx kristen-
domskundskab, historie og sam-
fundsfag. Jeg har også nævnt, at en 
øget opmærksomhed, faglighed og 
højere status til disse fag er en god 
ting. Men samtidig er tiltaget kom-
met så hurtigt, at vejledningerne til 
fagene først er kommet nu, hvilket 
stort set umuliggør ordentlig plan-
lægning. Samtidig fremgår det, at 
vejledningerne hvad angår prøverne 
er uden forbindelse til virkeligheden i 
en 9. klasse på en almindelig grund-
skole. I vejledninger er der eksem-
pler på prøveopgaver. Læs lige det 
her eksempel fra samfundsfag: 
Beskriv de miljømæssige konse-

kvenser af Kinas økonomiske udvik-
ling indenfor de næste 10 år samt 
begrund på baggrund af bilagsmate-
rialet en prioritering af de fem vigtig-
ste problemområder i verdenssam-
fundet.  
     Her er tale om opgaver på mindst 
gymnasieniveau, og man kan forud-
se et veritabelt ”blodbad”, som det 
fremgår af ”Berlingske Tidende” den 
15. oktober. 
     Faglærere fra hele landet har 
protesteret voldsomt og sagt, at mi-
nisteriet skyder langt over målet. I 
ministeriet erkender man, at man ik-
ke har afprøvet opgaverne på ele-
ver. Protesterne er taget til efterret-
ning, og kravene sænkes. 

http://us.uvm.dk/grundskole/proeverogevaluering/vejledninger.htm 
Vejledninger for alle prøvefag kan ses her: 
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