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NYHEDSBREV   

                                                                 
Kære forældre 
  

Så er endnu et skoleår ved at være til ende, og medarbejdere og ledelse på Pilehaveskolen takker for 
et godt år sammen med jer og jeres dejlige børn. 
 
Vi har haft et skoleår præget at store og små begivenheder, der alle på forskellig vis har give læring 
og gode oplevelse til både børn og voksne. 
 
Af aktiviteter siden sidste nyhedsbrev kan bl.a. nævnes påskeløbet, hvor vi alle samlede de æg ind, 
påskeharen havde placeret mange forskellige steder på det grønne område. Efterfølgende var der 
påskeløb, hvor det gjaldt om at holde et æg længst muligt på skeen. 
 
Vi har haft skinneløb, hvor man kunne gå mellem 3 og 14 km, og endelig var hele skolen på udflugt til 
Egeskov slot den 24.maj, hvor vi både fik set biler, motorcykler og Dracula i sin kiste. Der blev også 
tid til vandring højt oppe mellem træernes kroner. 
 
Alle de nævnte aktiviteter indgår som faste traditioner på Pilehaveskolen. 
Traditioner der er med til at understøtte vores oplevelse af fællesskab.  
Det er vigtigt for det enkelte barns trivsel, at det har en reel oplevelse af at være en del af et 
fællesskab. Fællesskabet har derfor en høj prioritering på Pilehaveskolen.  
 
Venskab og dermed også fællesskab var temaet for dette års emneuge og efterfølgende skolefest. 
Eleverne havde på mange fantasifulde måder givet udtryk for, hvad de forstår ved venskab, og vi 
kunne se de flotte resultater til skolefesten. Igen i år var der flot opbakning til denne årlige 
begivenhed. Det er dejligt, når I forældre bakker op om vores arrangementer. 
 
I maj og juni måned planlægger alle klasser lejrskole forskellige steder i Danmark, og en enkelt klasse 
har også været uden for landets grænse. De har besøgt gode venner i Tyskland i forbindelse med 
vores Erasmus + projekt. 
 
Lejrskole er også– sammen med fælles morgensang hver morgen og fælles morgenmad 4 gange om 
året – med til at understøtte og give en oplevelse af fællesskab. 

http://www.danmarkinfo.dk/javasc#ipt:close();


 
En anden aktivitet der i høj grad har været med til at styrke fællesskabet på tværs af klasser, har 
været mellem og ældste klassernes teaterprojekt ”Forliset på Lillebælt”. 
 
Eleverne kan huske rigtig meget af det, de har lært i forbindelse med hele forløbet, der startede i 
efteråret 2016.  
Her underviste museumsinspektør Ingrid Vatne i lokalhistorie, og efterfølgende var klasserne på skift 
med på byvandring. Senere i forløbet underviste korleder Finn Pedersen i sang og lærer Conni Nielsen 
i folkedans. Der var således megen viden om det 18. århundrede samt musiske færdigheder, der var 
på plads, da selve teaterstykket skulle øves. 
Teaterforestillingen er blevet rost i mange sammenhænge, og vi er stolte af, at vores elever i så stort 
et fællesskab har formået at skabe et så flot resultat. Børnene refererer stadigvæk til teaterstykket, 
og hele forløbet har ud over fællesskabet også givet eleverne en oplevelse af ejerskab og stolthed. 
 
Personalenyt 
Personalet på Pilehaveskolen vil efter sommerferien kunne mønstre en række nye medarbejdere, da 
nogle af de nuværende medarbejdere har valgt at gå på pension eller forlader skolen af andre 
årsager. 
 
Som I allerede har erfaret i forbindelse med udsendelse af klasseplacering for jeres barn, siger vi efter 
sommerferien farvel til lærer Karen - Lise Jensen og pædagog Lotte Reimer. 
Efterfølgende har lærer David Becker meddelt os, at han sammen med familien rejser til Hjørring. 
 
Fra skoleårets start siger vi goddag til lærer Tina Cieslak (Funktionsklassen),  
lærer Josephine Wejergang (Yngste A) og Line Petersen(Ældste A). 
 
Vi har endvidere fastansat nogle kendte medarbejdere, der igennem længere tid har været tilknyttet 
Pilehaveskolen som vikar. 
Det er pædagogisk assistent Marlene Präem, medhjælper Morten Jørgensen og medhjælper Peter 
Trapp.  
I løbet af foråret har vi sagt farvel til Jette Møller og lærer Vagn Bondo, og har ansat lærer Mikael 
Larsen og medhjælper Rabir Freije. 
 
Vi ønsker de medarbejdere, der forlader skolen, held og lykke med det nye, der venter dem, og 
glæder os til at byde velkommen til de nye medarbejdere, der starter på skolen. 
 
Elevtal 
Fra næste skoleår vil vi med de tal vi kender pt være oppe på 88 elever. 
 
Bestyrelsens beretning 
Skolebestyrelsen har udarbejdet en beretning for det skoleår, der er gået. 
Beretningen kan læses sidst i dette nyhedsbrev. 
Er der spørgsmål til beretningen, er man velkommen til at kontakte bestyrelsesformand  
 
Ann Baunbæk telefon 91 89 20 90 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
I og jeres børn ønskes en rigtig god sommer. 
 
Skolens medarbejdere og ledelse ser frem til at tage fat på det nye skoleår sammen med 
jer, når vi mødes igen til den første skoledag den 14. august. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Karlsson 
skoleleder 
 
       

 
     *  

Alle elever møder til sædvanlig tid, hvorefter man 
går i klasserne. 
 
Kl. 9.00       
Alle klasser samles til følgende program: 
Fællessang 
Velkommen til det nye skoleår v. Mette Karlsson 
Fællessang 
Velkommen til nye elever  
Fællessang 
 
Kl. 9.30       
Eleverne går til frikvarter. 
Nye forældre inviteres til en kop kaffe, hvor 
ledelsen vil orientere om praktiske ting 
og besvare spørgsmål 
 
Efter frikvarter 
I klasserne / SFO og hjemkørsel ifølge skema. 

SE NÆSTE SIDE 

Program for første skoledag den 14. august  
 



 

Skolebestyrelsens beretning 
 

Pilehaveskolens bestyrelsesberetning 2017 
 
Bestyrelsen består af 7 forældre/plejeforældre og 2 suppleanter, samt 2 ansatte – tillidsrepræsentanter 
fra skolen, og derudover er skoleleder og viceleder med i bestyrelsen.  
Vores mødefrekvens er møder ca. hver anden måned, og vi holder møde ca. 6 gange om året. 
 
Vores opgave i bestyrelsen er at fastsætte og formulere principper for drift af skolen. 
Derudover skal vi kommentere og godkende skolens budget, og komme med høringssvar til 
kommunens budget.  
Bestyrelsen kan også få indflydelse på, hvilke undervisningsmidler skolen anvender og kan være med 
til at formulere ordensregler for skolen. Og bestyrelsen kan også opfordre til igangsætning af 
pædagogisk udviklingsarbejde. 
 
Af øvrige opgaver i bestyrelsen, deltager vi i dialogmøder med de andre skoler i Assens kommune, og 
med embedsmænd og politikere fra kommunen.  
 
Emner og opgaver, som vi for tre år siden fik overdraget, af den tidligere bestyrelse:  
 

 Ombygning af Pilehaveskolen 

 Formulere en kost- og mobil tlf. politik 

 Ny skolereform skulle implementeres 

 Opstart af forældreforening 

 Udarbejde principper for skolehjem/samarbejdet 

 Skolens hjemmeside, skulle gøres bedre 

Hvilke resultater har vi opnået igennem de sidste 3 år: 
 Opstart af velfungerende forældreforening, der står for forskellige arrangementer i løbet af året. Målet 

er at få skabt dialog ml. forældre og samle penge ind til glæde for vores børn. 

 Ny kost og mobil tlf. politik vedtaget 

 Ny anti-moppestrategi vedtaget 

 Udarbejdet nye principper for skolehjemsamarbejdet 

 Vi har fået indviet den nye Pilehaveskole 

 Vi har arbejdet løbende med de udfordringer den nye skolereform giver skolen og vores børn 

 Har etableret netværk med andre skolebestyrelser i Assens kommune 

 Er i gang med at skabe netværk med andre specialskoler, som vi erfaringsudveksler med 

 Har været med til at ansætte nyt personale på Pilehaveskolen 

 Har skrevet diverse høringssvar til kommunens udvalg for dagtilbud og skole 

 Har været i dialog med foreningen Skole og Forældre 

 Har været til opbygning af ny hjemmeside for skolen 

  



Fremtidens opgaver: 
 Revidering og revidering af Pilehaveskolens sexualpolitik.   

 Planlægning af fælles forældrearrangement – efterår 2017 

 Vi er meget optaget af rammer og vilkår for undervisning og læring på Pilehaveskolen, herunder 

klassedannelse og venskaber, og det er et område vi vil kigge på i fremtiden. 

 Vi vil stadigværk arbejde med synlighed, både som bestyrelse og skole, og vi vil meget gerne den åbne 

dialog med jer forældre. 

Så har du gode ideer til emner, som vi i skolebestyrelsen skal tage op, er du velkommen til at kontakte 
en af os. 
Kontaktoplysninger står på skolens hjemmeside 
Afslutningsvist, vil jeg takke den siddende bestyrelse for et rigtig godt og vigtigt samarbejde, hvor vi er 
gode til at deles om at løse de forskellige opgaver, som vi tager fat i. 
 

TAK! 
 
Skrevet af formand Ann Baunbæk 


