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Kære forældre 
 
Hermed følger en orientering, om det der rør’ sig på Pilehaveskolen nu og i den nærmeste fremtid. 
 
Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår. 
Pilehaveskolen er nu oppe på at have 91 elever fra starten af skoleåret, hvor de 8 elever er 
skolestartere i vores børnehaveklasse. 
De lidt flere elever betød, at vi op til det nye skoleår måtte indrette os på en anden måde, bl.a. ved at 
etablere endnu en yngste-klasse. 
Skolen har nu 1 børnehaveklasse, 3 yngste-klasser, 2 mellem-klasser, 2 ældste-klasser, en ungdoms-
klasse, en funktions-klasse og en projekt-klasse. 
Det er mit indtryk, at eleverne føler sig tilpas i det nye og er kommet godt i gang med at tilegne sig 
ny viden, og for nogles vedkommende, også med at lære nye kammerater at kende.  
 
 
Hyttetur 
Flere af klasserne har været på hyttetur tæt på og lidt længere væk, men uanset geografisk placering 
har børn og medarbejdere haft nogle gode oplevelser med hinanden, og de nye klasser er blevet 
”rystet” godt sammen. En enkelt klasse – Ældste B - har været på lejrskole på Bornholm, hvor de 
bl.a. fik hilst på dronningen. Klassen har udarbejdet et lille indlæg med billeder til hjemmesiden 
www.pilehaveskolen.dk  
 
 
Ellevilde haver / Høstdag 
Pilehaveskolen deltager fortsat, sammen med 6 andre skoler i Assens kommune, i projektet Ellevilde 
haver, hvor vi har fokus på dyrkning af afgrøder i den skolehave, vi har fået etableret på 
Pilehaveskolens areal. 
Den 14. september markerede de 6 skoler på forskellig vis høsten af afgrøder. På Pilehaveskolen var 
der forskellige smagsprøver fra årets høst.  
 
  
Internationalt samarbejde  
Pilehaveskolen har fortsat fokus på internationalt samarbejde. 
I dette skoleår udmønter det sig i, at flere af skolens medarbejdere deltager i kursusforløb sammen 
med lærere og pædagoger fra andre lande inden for billedkunst, IT og musik. 
Kursusudgiften dækkes af EU midler, og skolen skal selv finansiere vikardækningen. 
 
 
 

http://www.pilehaveskolen.dk/


 
Arbejdet med elevplaner 
Assens kommune har besluttet, at alle skoler i kommunen fremover skal udarbejde elevplaner i et 
system, der hedder Mee Book. 
Alle medarbejdere har deltaget i temadage, hvor de har øvet sig i at bruge det nye system. Det 
kræver lidt tid at blive fortroligt med Mee Book, men vi arbejder målrettet på at have elevplanerne 
klar til skolekonferencerne efter efterårsferien. Vi har valgt i første omgang primært at have fokus på 
dansk og matematik samt trivsel og social udvikling i elevplanerne. 
De fleste klasser har også fået lagt en årsplan ud på Mee Book. 
Det kan måske også blive en udfordring for jer forældre at finde rundt i Mee Book. 
Hvis I får problemer med at logge ind på Mee Book, kan I kontakte skolen på telefon 64 74 78 35. 
Har I problemer med at finde elevplanen, kan I kontakte klassen. 
 
Nye psykologer 
Pilehaveskolens faste psykolog Lene Kiel er blevet privatpraktiserende psykolog. Det betyder, at 
Pilehaveskolen fremover betjenes at to nye psykologer Nanet Nielsen og Camilla Louise Hjordt 
Jørgensen. 
Nanet har kontakten til følgende klasser: Yngste B og C, Mellem A og B, Ældste A og B, Ungdom  
og Projektklassen. 
Camilla har kontakten til Børnehaveklassen, Yngste A og Funktionsklassen.  
 
Socialrådgivere på Pilehaveskolen 
Som en forsøgsordning vil der fra den 22. august alle tirsdage i tidsrummet 10.00 til 15.30 være en 
socialrådgiver fysisk tilstede på Pilehaveskolen 
På nuværende tidspunkt er det socialrådgiverne Hanne Broe Larsen, Anna Thomsen og Sara 
Schønemann, der er tilknyttet ordningen. De arbejder til dagligt på Assens rådhus i team 
Børnehandicap. 
De vil være at finde i personalerummet. Ved behov for private samataler, vil der være mulighed for at 
finde et rum til dette. 
Hvis I som forældre har behov for en samtale med socialrådgiverne, er I velkommen til at møde op i 
personalerummet. 
Hvis I vil undgå at komme forgæves, kan I kontakte Anette Holgersen for at aftale en tid. Dette kan 
gøres på telefon 64 74 78 38 eller via Intra. 
Socialrådgiverne vil på Pilehaveskolen have en rådgivende og konsultativ funktion og ikke en 
myndighedsfunktion. Det vil sige, at de ikke kan træffe afgørelse i konkrete sager. 
Eksempler på anliggender der kan drøftes: 
 

 Hvornår har man ret til at få dækket merudgifter, hvis man har et sygt barn, eller et barn med 
nedsat funktionsevne? 

 Hvilke merudgifter kan man få dækket? 

 Hvornår har man ret til at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste? 

 Hvad er en børnefaglig undersøgelse, og hvordan udarbejdes den? 

 Hvornår bliver der lavet en underretning? 

 
 



I den nærmeste fremtid 
 
Samarbejde med Kunstrådet i Assens kommune 
Kunstrådet i Assens kommune har bevilget en sum penge til opstilling af en kunstværk på 
Pilehaveskolen. Pengene skal, sammen med fondsmidler, bruges til en vandskulptur, der skal stå i 
skolens gårdhave. Kunstværket bliver udført af kunstner Per Ahlmann fra Tommerup. Der er endnu 
ikke sat dato på, hvornår vi kan indvie kunstværket. I hører nærmere om dette. 
 
 
Læsebånd 
I november og december måned vil alle klasser, som i de foregående år, arbejde med læsebånd med 
et fælles tema. Der vil komme nærmere besked ud om dette. 
 
 
Motionsløb 
På den sidste skoledag før efterårsferien– den 13. oktober – er det skolernes motionsdag. 
Skolens fagudvalg i idræt er ved at planlægge dagen. I vil få nærmere besked om afvikling af 
motionsdagen på Forældreintra. 
 
 
Skolekoncert 
Den 12. oktober får Pilehaveskolen besøg af orkesteret Phønix. 
Om Phønix skrives der bl.a.: ”Phønix er et af Danmarks førende og mest erfarne folk bands.  
Deres helt specielle lyd har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition. 
Phønixs intense og energiske sceneoptræden har ført dem rundt i store dele af verden, på de største 
folk festivaler, såvel som de mest intime klubscener.  
Phønix har eksisteret i sin nuværende form i ca. 12 år, men bandet blev grundlagt helt tilbage i 1990. 
Phønix modtog 2 Danish Music Awards for albummet "Folk" i 2008 og 2 for albummet "pigen & 
drengen" i 2002”. 
Ingen tvivl om, at der venter både børn og voksne en rigtig god musikoplevelse. 
 
 
Skolekonferencerne 
Skolekonferencerne starter op med den første konference den 31. oktober, og vi bestræber os på, at 
konferencerne vil være afviklet inden årets udgang for eleverne fra ældste- og ungdomsklasserne. 
UUO vejleder Rasmus Stricker vil deltage i konferencerne – primært for de elever, der er på 9. og 10 
klassetrin. Yngste og mellem klasserne har konferencer fra januar til ind i marts måned 2018. 
Invitationer til efterårets konferencer er på vej ud til forældre og samarbejdspartnere, og dagsorden 
for konferencerne vil være tilgængelig på Forældre Intra efter efterårsferien.  
Elevplanerne vil også være tilgængelige på Forældre Intra efter efterårsferien.  
 
 
 
 
 
 



Vigtige opmærksomhedspunkter 
 
Syge børn 
Vi nærmer os et smukt og farverigt efterår.  
Selv om vejret bliver mere køligt, blæsende og regnfuldt, er dette dog ingen hindring for vores aktive 
udeliv, når vi bare har tøj på, der passer til vejret. Skulle det fugtige vejr, 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. 
 
Indesko 
Efter efterårsferien er det igen tid til, at vi skifter til indesko, når vi færdes indendørs. 
 
Forældreforeningen 
Vores aktive Forældreforening har planer om nye aktiviteter i dette skoleår, så følg med på Intra, 
hvor der vil komme besked om de forskellige initiativer. Ved at gå ind på skolens hjemmeside vil I 
kunne læse om, hvorledes man bliver medlem af Forældreforeningen. 
Konkret har Forældreforeningen planlagt et foredrag med håndboldspiller Rikke Nielsen 
den 2. oktober, så sæt allerede x i kalenderen på denne dato. 
 

I ønskes alle et godt efterår og en god efterårsferie. 
 
Med venlig hilsen 
 

Mette Karlsson  
 
skoleleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                          

 

Vigtige datoer frem til udgangen af året 
 

Skolekoncert 12. oktober. 
 

Skolernes motionsløb 13. oktober 
 

Efterårsferie uge 42 
 

Matematikdag 2. november 
 

Fælles morgenmad og morgensang 2. november 
 

Læsebånd for alle klasser fra den 27. nov. til den 22. dec. 
 

Luciaoptog 12. december 
 

Fælles kirkedag 19. december 
 

Juleferie 21.dec. til den 2. jan. - begge dage inklusiv 
 

 


