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Kære forældre, plejefamilier og bosteder 
 
For at give jeres barn så optimal en skolegang som muligt, er det 
nødvendigt, at barnet: 

Ø møder udhvilet og velsoigneret 
Ø har spist morgenmad 
Ø er klædt på til årstiden 
Ø har en god og nærende madpakke til skole og SFO 

 
Dette hæfte giver nogle relevante praktiske oplysninger om Pilehaveskolen. 
Ønsker du flere oplysninger, kan du ringe til skolen (tlf. 6474 7835) eller du 
kan besøge vores hjemmeside (www.pilehaveskolen.dk). Du er naturligvis 
også altid velkommen til at besøge os på skolen. 
 
Adresse 
Pilehaveskolen 
Stadionvej 10 
5610 Assens  
Tlf.: 6474 7835 - fællesnummer 
Mail: pilehaveskolen@assens.dk 
Skolens leder:    Mette Karlsson 
Skolens viceskoleleder:   Henrik Djurhuus 
Koordinator for trivsel og samarbejde:  Anette Holgersen 
Koordinator for pædagogisk udvikling: Anders Dyregaard Jensen 
 
 
Af- og påsætning af elever 
 
Ved af- og påsætning af elever anmodes forældrene om at benytte p-pladsen 
ved Stadionvej eller Pilehaven. 
 
Befordring 
 
Langt de fleste elever transporteres til og fra Pilehaveskolen med Haarby Taxa 

og Pilehaveskolens pedeller. Eleverne hentes ved hjemmet på et 
nærmere aftalt tidspunkt og afleveres på skolen ca. kl. 7.50, hvor 
en eller flere voksne fra de forskellige klasser modtager eleverne i 

skolegården.  
Elever, som har været i morgen-SFO går til deres klasser. 
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Har man ifølge skoleskemaet fri kl. 14.00, er der mulighed for hjemtransport 
kl. 14.00. Busserne kører også hjem kl.16.00. 
 
Det meddeles til kontoret eller via kontaktbogen, hvis der er ændringer i 
hjemkørslen. 
Ved sygdom samme morgen ringer man selv til Haarby Taxa. 
 
Dagsstruktur 
 
Undervisningen starter hver dag kl. 8.00. De fleste elever kommer med taxa kl. 7.50 og er 
klar i klasserne kl. 8.00.  
Kl. 9.30 - 10.00 holdes dagens første frikvarter, kl. 12.00 - 12.30 holdes andet frikvarter og 
kl. 14.00 - 14.15 holdes tredje frikvarter. 
 
Ejendele 
 
Eleverne har selv ansvar for bortkomne ejendele så som tøj, I-pads, mobiler 
osv. 
 
Elevråd 
 
Elevrådet består af 1 repræsentant fra klasserne i Mellemgruppen,Ældste / 
Ungdomsgruppen, Funktions og Projektklassen. 
Elevrådsrepræsentanten vælges i klasserne. Elevrådet tager vare på nogle af 
de ting, der berører eleverne og er bl.a. med til at arrangere den årlige udflugt 
for hele skolen. 
 
Ferieplan 2016/17 
  
Efterårsferie             lørdag      d. 15.10.16 søndag    d. 23.10.16 
Juleferie                  onsdag      d. 21.12.16 søndag    d. 01.01.17 
Vinterferie                lørdag      d. 11.02.17 søndag    d. 19.02.17 
Påskeferie                lørdag      d.   8.04.17 mandag  d. 17.04.17 
St. Bededagsferie      fredag      d. 12.05.17 søndag    d. 24.05.17 
Kr. Himmelfartsferie  torsdag    d. 25.05.17 søndag    d. 28.05.17 
Pinseferie                 lørdag      d. 03.06.17 mandag  d. 05.06.17 
Sommerferie            lørdag      d. 24.06.17 søndag d. 13.08.17 
  
*Begge dage inkl. 
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Flytning 
 
Flytning bedes meddelt til kontoret. 
 
Forsikring 
 
Der er forældrenes ansvar at have tegnet en ulykkesforsikring for deres barn. 
Alle elever har erstatningspligt ved hærværk eller andre overlagte handlinger, 
der medfører skade på ejendom og inventar. 
Et eventuelt erstatningsbeløb aftales med skolen og betales via Assens 
Kommune. 
 
Forældreforeningen 
 
Pilehaveskolen har en forældreforening, som i løbet af året afholder 
arrangementer for børn, forældre og bedsteforældre og arbejder med at søge 
fondsmidler således, at der fx kan købes ekstra redskaber til legepladsen, 
skolen eller afholdes koncerter. 
Formand: Winnie Rabøl Johansen tlf. 2890 8207. 
Alle forældre og pårørende kan blive medlemmer af forældreforeningen. 
Yderligere oplysninger om forældreforeningen kan findes på skolens 
hjemmeside. 
 
Forældremøder 
 
Forældremøder er en del af det formelle forældresamarbejde. Det er typisk 
fastsat 1 - 2 forældremøder årligt i hver klasse. 
 
Forældreintra 
 
Skolebestyrelsen på Pilehaveskolen har truffet den beslutning, at alt 
kommunikation mellem hjem og skole foregår via forældreintra. På skolens 
hjemmeside findes adgang til forældreintra i menuen foroven på hjemmesiden. 
Alle forældre får udleveret en kode, som skal benyttes for at logge på 
forældreintra. På forældreintra findes rigtig mange nyttige oplysninger om de 
enkelte klasser. Bl.a. billeder, informationer om diverse arrangementer, 
elektronisk kontaktbog, daglige meddelelser og meget andet. Klasserne laver 
dagssedler, så forældrene kan følge med i den daglige aktivitet i klassen. Ikke 
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alle har en computer derhjemme, men stort set alle har mulighed for at 
benytte en computer på fx biblioteket, på arbejdspladsen eller hos venner. 
Skolen kan kontaktes, hvis der ønskes et kursus i brug af forældreintra. 
Der er mulighed for at se telefon- og adresseliste på de øvrige elever fra den 
klasse, barnet er tilknyttet. 
 
Forældrerådgivning  
 
På Pilehaveskolen er der mulighed for at søge forældrerådgivning. Læs mere 
herom på skolens hjemmeside eller kontakt skolen telefonisk for nærmere 
information.  
 
Fotografering 

 
Elever og personale fotograferes af en professionel fotograf hvert andet 

år (lige år). 
 
Fravær / sygdom 
 
Ved fravær og sygdom skal klasseteamet have besked via forældreintra i 
kontaktbogen senest kl. 7.30. Man kan også benytte klassens mobiltelefon (se 
numrene under klassetelefon). 
Haarby Taxa skal kontaktes kl. 6.00 på tlf. 6473 1614. 
 
Ved ønske om fritagelse for undervisning en enkel dag, meddeles dette i 
kontaktbogen på forældreintra. 
Ved ønske om fritagelse i mere end 3 dage kontaktes ledelsen. 
 
Frugt 
 
Alle elever får hver dag tilbudt et stk. frugt / grønt. 
 
Glemte sager 
 
Glemte sager indleveres på kontoret og fremlyses på intra. 
Ved skoleårets afslutning afleveres ikke afhentet tøj til genbrug. 
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Hjemmeside 
 
www.pilehave-skolen.skoleintra.dk 
 
Idræt 

 
Idrætsundervisningen foregår i gymnastiksalen eller på de udendørs 
idrætsarealer. Det er en selvfølge, at man klæder om til 
idrætsundervisningen, og at man tager brusebad efter idrætstimen. 
Hvis man skal fritages for idrætsundervisningen, skal dette ske 

gennem kontaktbogen.  
Enkelte klasser afholder deres idrætstimer uden for skolens område, fx i en hal 
i området. Hold øje med, hvordan idrætstimerne forgår i dit barns klasse på 
skemaet og på forældreintra.  
 
Klassedannelse 
 
Skolebestyrelsen har udarbejdet principper for klassedannelse og elevfordeling. 
 

0. - 3. klasse = indskoling 
4. -  6. klasse = mellemtrinnet 
7. - 10. klasse = ældste / ungdom 
Skolen har to profilklasser: Projektklassen og Funktionsklassen. 
 

Principperne kan læses på skolens hjemmeside. 
 
Klassetelefon 
 
Det er muligt at komme i kontakt med klassens personale fra kl. 7:30 - 16:00 
på klassens mobiltelefon. Telefonopkald besvares ikke, når der er 
undervisning. Send en SMS, så bliver der ringet tilbage. 
Yngste A:   5171 2724 
Yngste B:   5171 2704 
Yngste C:  5171 2636 
Mellem A:   5171 2705 
Mellem B:   5171 2723 
Ældste/ ungdom A:  5171 2706 
Ældste/ ungdom B:  5171 2194 
Projektklassen:  5171 2631 
Funktionsklassen:  5171 2694 
Morgentelefon: 2213 0042 
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Konfirmation 
 
De af skolens elever, som skal konfirmeres, bliver fulgt til 
konfirmationsforberedelse af klassens personale.  
Alle spørgsmål, som vedrører selve konfirmationen bedes rettet til sognepræst 
Birgitte Lerche på tlf. 6471 5253. 
Skolen afholder ”Blå tirsdag” med kendte personaler, der tager med på tur. 
 
Kontor 
 
Skolens kontor finder man i administrationsbygningen, hvor også skolelederen, 
viceskolelederen og koordinatorerne har deres kontorer. 
 
Kostpolitik 
 
Skolebestyrelsen har udarbejdet en kostpolitik, der kan læses på skolens 
hjemmeside. 
 
Lus 
 
Opdages der lus gives der besked i kontaktbogen på forældreintra. Lærerne 
eller pædagogerne vil sørge for at give besked til de øvrige forældre i klassen. 
 
Læsevejledere 
 
Skolens læsevejledere tester nye elevers læseniveau samt de elever, der 
skifter årgang.  
 
Madpakke 
 
Madpakken er en vigtig del af elevens skole- og SFO-dag. Den 
skal være sund og næringsrig og stor nok til at strække til hele 
dagen.  
Hvis eleven går i SFO, kan det være en god idé, at have to 
separate madpakker med.  
Der er køleskab i alle klasser. 
Der henvises i øvrigt til skolens kostpolitik, som kan findes på hjemmesiden. 
 
Mobilpolitik 
 
Skolen har en mobilpolitik der kan læses på skolens hjemmeside. 
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Mobning 
 
Skolen har en anti – mobbestrategi, der kan læses på skolens hjemmeside. 
 
Påklædning  
 

Det er vigtigt at følge med i, hvad eleverne skal lave i løbet af ugen 
– det vil fremgå af skema, ugeplan eller månedsplan. Påklædningen 
skal være i overensstemmelse med de givne aktiviteter (eksempelvis 
idræt, udedag, svømning etc.) og passe til årstiden.  
 

 
 
Røgfri skole 

 
Pilehaveskolen er røgfri.  
 
 

 
 
SFO 
 
Alle elever på Pilehaveskolen får tilbud om SFO.  
Eleverne kan gå i SFO fra 0. - 10. klasse. Timeantallet i SFO er dog varierende 
alt afhængig af hvilket klassetrin, man går på.  
 
SFO´en er åbent dagligt 6.30 – 17, dog kl. 16 fredag. Det er dog kun tilmeldte 
elever, som kan anvende SFO i tidsrummet fra kl. 6.30 – 8 og kl. 16 - 17. 
Elever, som er i SFO efter kl. 16, skal forældre selv sørge for at hente. 
 
SFO´en er åben i skoleferier og på skolelukkede dage.    
 
     
Sikkerhed 

Pilehaveskolen har omfattende retningslinjer for elevernes sikkerhed på skolen. 
Der er bl.a. retningslinjer for, hvad vi gør, hvis en elev bliver væk, 
retningslinjer for hvad vi gør, hvis en elev kommer til skade mm.  
Alle retningslinje er samlet i ”Beredskabsplan for Pilehaveskolen”. 
Beredskabsplanen kan findes på skolens hjemmeside  
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Skole-/hjemsamarbejde 
 
Der afholdes forældremøder, samtaler samt mere sociale sammenkomster. Det 
er et nødvendigt grundlag for, at børnene kan få en god skolegang, at der 
findes et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. Dette 
samarbejde må også virke under mere uformelle former, sådan at man ikke 
tøver med at kontakte kontaktlæreren / kontaktpædagogen, hvis der opstår 
problemer, som kræver løsning. 
 
Skolebestyrelsen 
 
Skolens bestyrelse deltager i drøftelser og beslutninger vedr. skolens 
overordnede forhold samt kontakt til de kommunale myndigheder.  
Der kan læses mere om skolebestyrelsens arbejde på hjemmesiden. 
Referater fra bestyrelsens møder kan læses på skolens hjemmeside. 
Bestyrelsen udarbejder hvert år en beretning, der beskriver de opgaver, 
bestyrelsens har arbejdet med.  
 
Skolekonferencer 

En gang om året afholdes der skolekonference med deltagelse af forældre, 
skoleleder, skolens psykolog, sagsbehandler, lærere, pædagoger, pædagogiske 
assistenter, medhjælpere fra klassen og andre relevante fagpersoner. 
 
Formålet med skolekonferencen er at gøre status på skoleåret og vurdere, om 
eleven er velplaceret på Pilehaveskolen. 
 
Sundhedsplejerske 
 
Til skolen er tilknyttet en sundhedsplejerske, som undersøger eleverne ifølge 
aftale med skolen. Forældrene er inviteret med, når et barn skal undersøges. 
 
Svømning 

 
Er forbeholdt mellemtrinnet. Undervisningen foregår fra 
efterårsferien til påskeferien. 
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Særlig ekspertise 

På Pilehaveskolen har vi en række tilbud, der rækker ud over undervisning og 
SFO tilbud. 

Tilbuddene omfatter: 

 Ergoterapeut 
 Forældrerådgiver 
 Læsevejledere 
 Fysioterapeut 
 Psykolog 
 Pædagogisk massør 
 Seksualvejledere 
 Talepædagoger 

Nærmere oplysninger om de forskellig tilbud kan indhentes på skolens 
hjemmeside, eller ved at ringe til skolen. 

 
Tandlæge/lægebesøg 
 
Besøg hos tandlæge eller læge bør, så vidt det er muligt, lægges 
uden for skoletiden. Skolens personale har ikke mulighed for at følge 
elever til læge eller tandlæge. Kommunens profylaksekonsulent besøger på 
skift klasserne i løbet af skoleåret. Profylaksekonsulenter har fokus på 
børnenes tandsundhed. 
 
Traditioner 
 
I løbet af skoleåret har vi på Pilehaveskolen nogle tilbagevendende 
begivenheder. 
 
Der er en kort morgensang hver dag. 
En gang om måneden afholdes der morgensang i kantinen. Det er klasserne 
som på skift vælger sange, og der kan være en form for præsentation af 
klassens arbejde, og der kan gives meddelelser til eleverne. 
 
Dagen før efterårsferien har vi motionsdag. I december er der Luciaoptog og 
kirkedag 
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Klasserne tager på lejrskole i foråret. Nogle klasser tager desuden på hyttetur i 
starten af et skoleår. 
 
Der afholdes en emneuge i foråret/ sommeren. Den afsluttes med en skolefest 
for alle elever, forældre, søskende og personale. 
 
Derudover holder vi gennem året idrætsdage, fastelavn, æggeløb til påske, 
teaterforestillinger, fællesspisning m.v. 
 
Udedag 
 
Alle klasser har en fast ugentlig udedag. I vil, over forældreintra, kunne følge 
med i hvilke aktiviteter, klassen har på udedagen. 
 


