
NYHEDSBREV    Pilehaveskolen marts 2017 
 
Kære forældre 
Vi er nu midt inde i skoleåret, og alle skolens elever er godt i gang med læring, både inden for de 
forskellige fag og i forhold til at etablere gode venskaber med kammeraterne. 
 
I dette Nyhedsbrev får I ”lidt status” og ”lidt fremtid” samt ”Nyt fra Forældreforeningen”. 
 
Hjemmesiden 
Som omtalt i sidste Nyhedsbrev, har skolen fået en ny hjemmeside. Det er altid spændende, når 
noget nyt går i luften, og vi håber, at I vil gøre brug af hjemmesiden, når I har brug for forskellige 
typer af information om skolen. 
Jeg er særlig glad for den film, der er blevet lavet om skolen. Det giver et lille billede af skolens liv. 
Vi vil meget gerne have tilbagemeldinger om, hvordan I oplever at være på hjemmesiden, både i 
forhold til hvad der fungerer, og hvor vi kan forbedre siden.  
Vi tilstræber at være opdateret med Nyheder. Hjemmesidens adresse er www.pilehaveskolen.dk 
 
Fælles morgensang og morgenbrød 
Pilehaveskolen har en lang tradition for at styrke det store fællesskab med forskellige aktiviteter. 
Den 2. marts havde vi fælles samling omkring et fint indslag fra Projektklassen, hvor de bl.a. fortalte 
og viste, hvordan de havde arbejdet med billedkunst. Der var syet inde-sko i læder og foldet flotte 
pindsvin af bøger. Mellem A og B havde arrangeret fælles morgenbrød med hjemmebagte boller, ost 
og juice, og alle havde et hyggeligt samvær en lille times tid. 
 
Teaterforestilling 
Den 24. februar havde vi besøg af dukketeateret ”Svanen”. De opførte teaterstykket ”Dronning 
Dagmar” med flotte dukker, der var udskåret i træ. 
Det var en god oplevelse at se, hvor optaget eleverne var af stykket. Efter forestillingen havde 
eleverne mulighed for at komme tæt på dukkerne.  
 
Vores egen teaterforestilling 
Pilehaveskolen har i samarbejde med organist og korleder Finn Pedersen, Musikskolen 
v/musikskoleleder Niels Tåstrup, Museum Vestfyn v/ museumsinspektør Ingrid Vatne og Assens 
Folkedansere v/ Conni Hansen samt frivillige igangsat et projekt, der skal munde ud i en Vaudeville-
inspireret forestilling i april 2017, som Pilehaveskolens ældste elever vil opføre i teatersalen på 
Tobaksgården 
 
På Pilehaveskolen har vi et særligt fokus på at undervise og arbejde sammen med eleverne inden for 
de kreative fagområder. 
Vores elevgruppe udvikler både faglige, personlige og sociale kompetencer, når de skaber 
kunstværker i billedkunst, spiller/synger i skolen orkester og spiller rollespil. 
Vi har endvidere stor fokus på at give vores elever robusthed til at få et godt og værdigt ungdoms- og 
voksen liv med de forskellige udfordringer, som vil være en del af deres livs - bagage. 
Robustheden skabes bl.a. ved at eleverne både udfordres og får anerkendelse. 
Vores teaterprojekt er bl.a. med til at understøtte elevernes robusthed. 
 
Temaet for projektet er ”Pilehaveskolen i lokalsamfundet”, og vi arbejder med perioden første 
halvdel/midten af 1800 tallet, med udgangspunkt i Assens by i perioden ca. 1820 til 1880 
 
 
 

http://www.pilehaveskolen.dk/


I forbindelse med teaterstykket er der planlagt følgende aktiviteter: 
 Undervisning af de involverede klasser – det er Ældste og Mellem klasserne - med 

udgangspunkt i tidsperioden og konkrete historiske begivenheder med fokus på Assens by. 

Undervisninger varetages af museumsinspektør Ingrid Vatne. 

 Byvandring i Assens by i børnehøjde sammen med Ingrid, hvor vandringen relaterer sig til de 

historiske begivenheder, der er blevet undervist i. Ved byvandringen er børn og voksne iført 

historiske kostumer 

 Vi udarbejder manuskript til teaterstykket i samarbejde med eleverne. Inspiration til 

manuskriptet kommer fra undervisningen om Assens i det 1800 århundrede.  

 Vi synger gamle skillingeviser og epistler, Bellman, Ingemann, Weyse, Heiberg. Vi skaber selv 

sange og lærer folkedanse. Denne undervisning står korleder Finn Pedersen, Conni Hansen og 

lærere fra Musikskolen for. 

Pilehaveskolen har modtaget 70.000 kr. til projektet fra ”Kultur i Børnehøjde” midlerne. 
Stykket opføres på Tobaksgården den 26. april. Det kommer I til at høre meget mere om. 
 
Fastelavn 
Mandag den 27. februar var Pilehaveskolen befolket af mange fantasifulde skabninger, der lyste op på 
en lidt grå og trist dag. 
Der blevet slået til nogle ret genstridige fastelavnstønder, og også i år blev der kronet dronninger og 
konger, og de bedst udklædte blev valgt ud, og alle blev hyldet med klapsalver. Efter anstrengelserne 
var der fastelavnsboller til alle.  
 
Læsebånd 
Lige nu er vores gule gang smykket med et flot banner, der fortæller, at vi i uge 10-11-12 og 13 har 
læsebånd. Det betyder, at alle klasser to og to læser sammen på kryds og tværs af alderstrin. Der 
bliver undervejs taget fotos, og de vil sammen med listen over læste bøger blive hængt op på 
opslagstavlerne i den gule gang. 
Det kommer til at se festligt ud og vil være en fin dokumentation i forhold til vores ekstra fokus på 
læsning i disse uger.  
 
Planlægning næste skoleår 
Selv om vi kun er halvt henne i dette skoleår, er vi allerede går i gang med at planlægge skoleåret 
17/18.  
I vil- som de øvrige år- få besked om klasseplacering af jeres barn sidst i maj måned. 
 
 
Syge børn 
Foråret er lige om hjørnet Det ser vi frem til og tager så også med, at årstiden kan være lidt lunefuld 
m.h.t. vejrliget.  
Dette er dog ingen hindring for vores aktive udeliv, når vi bare har tøj på, der passer til vejret. Skulle 
vejret, på trods af passende påklædning, alligevel resultere i snotnæse og hoste, er det rigtig godt for 
både det barn, der er syg og for klassen, at barnet bliver holdt hjemme, indtil det igen er frisk nok til 
at deltage aktiv i undervisning og aktiviteter i SFO. 
 
Se næste side 
 

 
 



 
Venlig hilsen 
 
Mette Karlsson 
skoleleder  
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Nyt til kalenderen 
 
Billedkunstens dag den 15. marts. Vi laver et 

fælles kunstværk. 

Påskeløb den 7. april 

Musikfestival på Byhaveskolen i Svendborg for 

skolens ældste elever den 27. april 

Lejrskole for Ældste B i Tyskland i forbindelse 

med skolen Erasmus + projekt den 1. uge i april 

Konfirmation den 20. maj 



 
 

Nyt fra Forældreforeningen! 
 
Året er startet godt! 
Vi er nu oppe på 22 medlemmer i forældreforeningen (målet var at nå op på 30 i år). 
Det er stadigvæk muligt at melde sig ind, og der kan indbetales 200kr. i kontingent på 

konto nr: 6850 0000195851 Fynske bank, husk elevens navn og klasse. 
 
Af arrangementer kan nævnes søskende aften i Januar med Anette (forældrerådgiver på 
skolen), vi kom godt og positivt fra start, og der vil blive afholdt flere af disse aftener i 
løbet af året. 
Imens er der kaffe/the og hygge for forældre/ plejeforældre... 
 
I forbindelse med generalforsamling i Forældreforeningen i Marts, har vi et meget 
spændende foredrag på programmet, det er bestemt værd at glæde sig til. 
Der er kommet indbydelser ud på Forældreintra. 
. 
Så har vi også lovet en masse søde elever på skolen, at vi snart skal holde 
”fællesspisning” igen, så det kommer også på kalenderen inden sommerferien. 
 
Vi håber at se en masse dejlige mennesker til vores arrangementer, og er der spørgsmål 
til os, kan vores tlf. numre altid findes på Intra under Forældreforeningen. 
 
 
Mvh. Winnie 
Forældreforeningen Pilehavegruppen 


