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Kære forældre 
I forbindelse med påsken venter der os en række fridage, hvor vi forhåbentligt kan få slappet godt af 
sammen med familien. 
Vi går måske og spejder efter de første anemoner, der ifølge min erfaring, plejer at titte frem her sidst 
i marts måned, men jeg har ikke været så heldig at finde dette forårstegn endnu. 
Men forår det bliver det – lige om lidt. 
Vi har på Pilehaveskolen haft mange gode oplevelser, siden I modtog det sidste nyhedsbrev. 
Nogle af disse oplevelser vil blive omtalt i dette nyhedsbrev sammen med nogle af de oplevelser, der 
venter os her i foråret. 
 
Emneuge og skolefest 
I ugen op til påskeferien havde hele skolen emneuge. 
Emneugen blev afsluttet med skolefest om torsdagen, hvor vi var omkring 200 mennesker.  
I emneugen blev der arbejdet med at blive klogere på vores historie, lige fra istiden til, hvordan vi  
forestiller os fremtiden. 
Hver klasse havde gjort rigtig meget ud af at lave forskellige flotte udstillinger, der blev vist frem til 
skolefesten. 
Om onsdagen kom Historicum og lavede et aktivt forløb for børn og voksne i SFO. Der var bl.a. 
udstilling af historiske klædedragter. Historicum har været meget aktive i Historien om Danmark. 
Endnu engang tak til jer forældre for jeres flotte opbakning til vores skolefest. 
Det er altid godt at se jer på skolen til både små og store begivenheder 
 
Fastelavn 
Mandag den 19.februar var Pilehaveskolen igen i år befolket af mange fantasifulde skabninger, der 
lyste op på en lidt grå og trist dag. 
Der blevet slået til nogle ret genstridige fastelavnstønder, der 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 
I marts måned har skolen haft læsebånd, hvor der har været særligt fokus på læsning. Klasserne har 
hver dag skrevet antal læste sider ind i en kæmpebog på Børnetovet. 
Siderne vil blive talt, og den klasse, der har sat flest sider i Kæmpebogen, vinder en lille præmie. 
I forbindelse med læsebåndet har vi haft besøg af forfatter Marianne Iben Hansen. 
Marianne har bl.a. læst op af bogen "Fikkedik og Falderina". 
Alle klasser havde på skift glæde af Mariannes oplæsning. 
 
Skolekonferencer 
Skolekonferencerne er ved at være slut for i år. Det er som altid godt for mig at møde jer forældre og 
høre jeres syn på, hvorledes jeres børn lærer og trives her på Pilehaveskolen. 
 
Skoleårets planlægning 
Vi er godt i gang med planlægningen af næste skoleår. Forud for planlægningen har vi altid en 
evaluering af det skoleår, der er gået.  
En af de ting, der går igen i evalueringen, er, at det er vigtigt at fastholde de gode traditioner, vi har 
på skolen. Traditioner, der er med til at styrke vores fællesskab. 
En af de tilbagevendende traditioner er påskeløbet, hvor både børn og voksne konkurrerer om, hvem 
der kan løbe over skolegåden med et æg på en ske, uden at ægget falder af. Det er ikke let, og 
vinderne bliver hyldet med stor entusiasme. 



 
 
Svømning 
Pilehaveskolen har aftale med Haarby svømmehal om svømning for skolens elever i Mellemklasserne. 
I dette skoleår har Haarby svømmehal været under ombygning. Vi var stillet i udsigt, at vi kunne 
begynde på svømningen – næsten som planlagt – og havde derfor ikke indgået aftale med en anden 
svømmehal - men desværre blev ombygningen forsinket, så vi må se i øjnene, at vi ikke når at 
komme til svømning i år. 
 
Elevråd på tur 
Den 23. april kl. 10.30-14 tager elevrådet på deres årlige inspirationstur. Elevrådet skal besøge 
Assens Rådhus. Borgmester Søren Steen tager imod. Han vil vise rundt og svare på spørgsmål. Efter 
besøget vil elevrådet spise lille frokost ude i byen. 
 
Trivselsundersøgelse 
Ca. hver 3. år laver skolen en trivselsundersøgelse blandt alle eleverne på Pilehaveskolen. 
Der sendes et spørgeskema ud til hver enkelt elev. Spørgeskemaet kan læses på elevintra. 
Eleverne vil få hjælp til at udfylde skemaet, hvis der er behov for dette. 
Pilehaveskolen har selv udarbejdet skemaet med udgangspunkt i vores elevgruppe. 
De enkelte elever bliver ikke registreret i en central database, og de oplysninger skolen får, bliver ikke 
delt med andre end skolens koordinationsteam, det team, der har eleven og jer forældre. 
Trivselsundersøgelses resultat for den enkelte elev vil som udgangspunkt blive vendt med jer til en 
skole/hjem samtale eller på skolekonferencen. 
Hvis I har spørgsmål til trivselsundersøgelsen, er I velkommen til at rette henvendelse til koordinator 
for trivsel og samarbejde Anette Holgersen, der er tovholder på undersøgelsen. 
  
Personale 
Af vores faste personale på skolen har vi sagt farvel til Steen Pedersen – pædagogisk assistent i 
Projekt og Bent Pedersen – pædagog i børnehaveklassen. 
Steen har fået nyt arbejde i Odense, og Bent har valgt at gå på pension. 
Stor tak til begge for deres engagerede indsats. 
Vi søger 2 nye pædagoger med start den 1. maj. 
 
Sygdom og vikarer  
Der er en del medarbejdere, der har været influenzaramte inden for den seneste måned. 
Heldigvis kan vi trække på en række dygtige vikarer, der rykker ud, når der er brug for det. 
 
Valg til skolebestyrelsen i 2018 
Der afholdes valg til skolebestyrelsen  
Onsdag d. 25. april 2018 kl. 19.00 – 20.00 i kantinen på Pilehaveskolen.  
Bestyrelsen vægter en stor mangfoldighed og repræsentation af alle klassetrin på Pilehaveskolen, så 
især forældre fra yngste- og mellemklasserne opfordres til at finde kandidater til bestyrelsen.  
Sæt X i kalenderen allerede nu!! Kom og støt op om bestyrelsens arbejde, og vær med til at gøre 
Pilehaveskolen endnu bedre. 
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Venlig hilsen 
 
Mette Karlsson 
skoleleder  
 
 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
 

Nyt til kalenderen 
 
Musikfestival på Byhaveskolen i Svendborg for 

skolens ældste elever den 26. april 

Skinneløb den 4. maj for alle elever 

Musikfestival i Nr. Aaby den 16. maj for Yngste, 

Mellem, Funktionsklassen og Projektklassen 

Lejrskoler afvikles i maj måned. De enkelte 

klasser giver selv besked om datoer. 

Konfirmation den 20. maj kl. 12.00 

I vil- som de øvrige år- få besked om 
klasseplacering af jeres barn sidst i maj måned. 
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