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NYHEDSBREV   

                                                              
 
    
Kære forældre 
  
Hermed får I det sidste nyhedsbrev i dette skoleår. 
Vi nærmer os sommerferien, og de sidste fælles arrangementer vi har foran os er festen for vores 
afgangselever tirsdag den 26.juni og sidste skoledag fredag den 29. juni. 
Invitation til fest for afgangseleverne bliver udsendt, og program for sidste skoledag udsendes senere. 
 
Siden udsendelsen af Nyhedsbrevet i april måned har vi haft forskellige fælles aktiviteter, og der er 
også sket en del på personalefronten. 
 
 
Festivaller 
Alle klasser har på forskellig vis været med til festivaller, hvor både elever og medarbejdere har fået 
nogle gode oplevelser. 
Ældste-klasserne var til musikfestival i Svendborg på Byhaveskolen.  
Her gav vores eget skoleorkester The Willovs koncert sammen med andre orkestre fra de fynske 
specialskoler. 
Og vores orkester gjorde det rigtig godt. 
De øvrige klasser fra skolen har for anden gang været til festival i Nr. Åby. 
Dette bliver fremover en tilbagevendende tradition, således at alle elever hvert år kommer på festival. 
 
 
Skinneløb 
Vi gennemførte skinneløb for hele skolen den 4.maj, og det var stort for alle elever at klare de 
forskellige distancer, uanset om det var 3 eller 17 km. 
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Konfirmation 
Det var på alle måder smukt og rørende at opleve vores konfirmander på deres store dag. 
Hele kirken var fyldt med familiemedlemmer, og seje køretøjer ventede på at køre konfirmanderne til 
den efterfølgende fest. 
Forud for konfirmationen den 10. maj var en af skolens forældre gået i gang med at lave en rampe, 
så en af konfirmanderne - der sidder i kørestol - kunne komme helt op til altereret. 
Konfirmationen kunne blive gennemført, lige som den gør for alle, der bliver konfirmeret i Vor Frue 
Kirke i Assens. 
Det er flot, at det forældreengagement vi oplever på Pilehaveskolen, også giver sig udslag i et sådant 
initiativ. Stor tak til Claus Vilsmark. 
 
Lejrskoler 
Lejrskoler for alle klasser er nu afviklet, og eleverne fik på sidste fælles morgensamling ros for, at de 
igennem deres måde at være på er gode repræsentanter for Pilehaveskolen, hvad enten de drager til 
London eller til Sønderjylland. Det er dejligt, at vi kan være stolte af vores elever - og jeres børn -, når 
de kommer med "i byen". 
 
Elev-trivselsundersøgelse 
Skolen har netop afsluttet en elev-trivselsundersøgelse, og konklusionen fra undersøgelsen samt en 
handleplan blev drøftet på møde i skolebestyrelsen den 19 juni. 
Trivselsundersøgelsen er offentliggjort på skolen hjemmeside. 
Handleplanen vil komme på hjemmesiden. 
 
Modtagelse af nye elever 
Den 8.juni havde vi indskrivning af de nye elever til børnehaveklassen. 
Det er altid stort, at modtage de små skolestartere på mit kontor og hilse på både dem og deres 
forældre. 
Stort velkommen til de 6 ny elever i børnehaveklassen. 
 
Valgt til skolebestyrelsen 
Den 25.april var der valg til skolebestyrelsen. 
Vi skulle bruge 4 nye medlemmerog de nye, der blev valgt er 
Luise Køstner (Karla Y A) og Marianne S. Mikkelsen(Mikkel YB) 
 
Vi mangler fortsat 2 medlemmer i bestyrelsen og håber at kunne supplere antallet op inden 
sommerferien. 
 
De afgåede medlemmer er Steen Larsen, Winnie Rabøl Johansen og Henrik Løgstrup Larsen. 
 
Stor tak de tre for et engageret og inspirerende samarbejde. 
Det er meget betydningsfuldt for en skole at have en aktiv bestyrelse, der har lyst til at engagere sig i 
skolens arbejde og også fremadrettet arbejde med udvikling af skolen. 
En sådan bestyrelse har Pilehaveskolen. 
 
 
 



Forældreforeningen 
Winnie har valgt forsat at være aktiv bestyrelsesformand for forældreforeningen, og det er vi glade 
for. 
Winnie og forældreforeningen ligger et stort arbejde i at skabe nogle gode arrangementer for elever 
forældre og bedsteforældre, og fra mig skal der lyde en opfordring til at bakke op om 
forældreforeningen store arbejde. 
Kommende datoer for arrangementer er sommerfest den 15/9 samt klubaftner den 3/10,31/10 og 
28/11. 
 
Personalenyt 
Det var med stor sorg, at jeg den 27.april modtog meddelelse om, at lærer Henrik Martin Petersen var 
afgået ved døden. 
Det berørte både elever og medarbejdere dybt. 
Vi har støttet hinanden i at komme videre og har haft hjælp til denne proces fra en meget dygtig 
psykolog 
 
Lærer Jens Fabrin har valgt at søge nye udfordringer, og David Becker, der sidste år søgte et års orlov 
for at drage med familien til Hjørring, kommer ikke tilbage til skolen. 
 
Skolen har fra den 1. august ansat tre nye lærere, som vi glæder os til at få som nye kollegaer.  
Der var 33 ansøgere til stillingerne og ansættelsesudvalget - bestående af repræsentanter fra 
bestyrelsen og medarbejdere samt ledelse - er sikker på, at vi har valgt nogle meget kompetente 
medarbejdere. 
De tre medarbejdere er:  
Lonnie Laugaard. Lonnie skal være lærer i Mellem A. 
Ann Edsberg. Ann skal være lærer i Mellem B. 
Anna Witten Hjaltason. Anna skal være lærer i Ældste C 
 
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, være oppe på 91 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 13. 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 13. august  
 



Pilehaveskolens bestyrelsesberetning 2018 
Bestyrelsen består af 7 forældre/plejeforældre, 2 ansatte – tillidsrepræsentanter fra skolen, og 
derudover er skoleleder og viceleder med i bestyrelsen, og vi holder bestyrelsesmøde ca. 6 gange om 
året. 
 
Vores opgave i bestyrelsen er overordnet set at fastsætte og formulere principper for drift af skolen. 
Vi kommenterer og godkender skolens budget, og kommer med diverse høringssvar til kommunen.  
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. 
Vi deltager i dialogmøder med de andre skoler i Assens kommune, og med embedsmænd og politikere 
fra kommunen. Og vi deltager også i de nyetablerede netværksmøder, hvor repræsentanter fra 
skolebestyrelserne fra de øvrige skoler i Assens kommune, deltager.   
Hvilke opgaver har vi løst igennem det år: 

 Har en velfungerende forældreforening, der står for forskellige arrangementer i løbet af året. Målet er 

skabe dialog ml. forældre, og samle penge ind til glæde for vores børn. 

 Ny Seksualpolitik er revideret og vedtaget 

 Principper for lejrskole er revideret og vedtaget 

 Principper for skolehjemsamarbejdet er revideret og vedtaget 

 Har været med i arbejdet omkring skolens nye hjemmeside 

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

 Vil gerne erfaringsudveksle med andre specialskoler, men det går trægt.  

 Ansættelse at nyt personale har fyldt meget i vores arbejde.  

 Høringssvar til kommunens udvalg for dagtilbud og skole fylder meget. 

 Har afholdt et fælles forældrearrangement – efterår 2017 

Fremtidens opgaver:   
 Vi er meget optaget af klassedannelse og venskaber, og det er et område vi vil kigge på i fremtiden. 

 Vi har også fokus på udslusning og brobygning til livet efter Pilehaveskolen. 

 Vi ønsker stadigvæk at 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 
os. Kontaktoplysninger står på skolens hjemmeside. 
 
Afslutningsvist, vil jeg takke den siddende bestyrelse for et rigtig godt, vigtigt og givtigt samarbejde, 
hvor vi har været gode til, at deles om at løse de forskellige opgaver, som vi har taget fat på. Vi glæder 
os til at samarbejde med de to nyvalgte i bestyrelsen: Luise Køstner og Marianne S: Mikkelsen. 
Og tusind tak til forældreforeningen for at gøre en kæmpe indsats for at forældre og børn, kan mødes 
på tværs af klasser og årgange på skolen. I gør en stor forskel for skolen. TAK! 
 

Skrevet af formand Ann Baunbæk Hansen 
 
 


