
SFO:  
Afkrydsning: Kryds ”ind og ud” i SFO-mappen.  
Lektiecafé: Der tilbydes dagligt lektiecafé. Henvend 
jer til personalet, hvis I har et ønske om lektiecafé. 
Eftermiddagsmad: Der serveres et sundt måltid. 
Bus-børn: Vi er behjælpelige med at følge børn, der 
er tilknyttet SFO, til bus eller Teletaxa. 
Traditioner: Sommerfest for børn, forældre,  
søskende og bedsteforældre afholdes i slutningen af 
august. Julehygge for forældre og børn en fredag 
eftermiddag i december.  
Hyggeaften: For 0.-1.kl. og for 2.-3.kl. 
Forældrekaffe: Ca. én gang om måneden.  
Sjov torsdag: Særlig klubaften for 3-5.kl. Forældre er 
meget velkomne til at hjælpe til. 
Lokaleleje: SFO-ens lokaler kan lejes til afholdelse af 
børnefødselsdag. Reservation via kontoret. 
Udenfor skoletiden opholder børn der ikke er 
tilmeldt SFO sig på skolens område på eget ansvar. 

Indskoling (0.-3.kl:) 
0.kl. har udedag en gang om ugen. 
Mød gerne ind kl.7:50, så der er tid til at få Mad-
pakken og tøj på plads inden morgensang. 
Legetøj medbringes på eget ansvar. 
Hjælp dit barn med at rydde op i garderoben og sæt 
navn på alt. Børn i indskolingen kan have stor gavn 
af ekstra tøj i garderoben. Tag vand med i drikke-
dunken - for tændernes og for skolebøgernes skyld. 
Glemt tøj: I SFO og i lokalet under morgensangs-
lokalet står kurve med glemt tøj. Én gang om 
måneden køres det glemte tøj til genbrug. 

Idræt: 
Al idrætsundervisning foregår i Assens Arena. Det  
anbefales, at værdigenstande ikke medbringes eller  
opbevares i de aflåselige skabe i Arenaen. 

Fra påske til efterårsferien foregår undervisningen  
udenfor. Resten af året foregår undervisningen 
indenfor. Alle elever skal gå i bad efter idræt.  

Anderledes dage: 
Et par gange om året blandes eleverne på tværs af 
klasserne og afholder idrætsdag, juleværksteder og 
matematikdag.  
Klasselærerdage: Op til jule- og sommerferien er  
klassen sammen med deres klasselærer.  
Trivselsdag ligger som regel i september og er en 
dag, hvor klassen arbejder med relevante 
problematikker fx net-etik, sprog mm. 
Emneuge: Én gang årligt har vi emneuge (undtaget  
de år, hvor vi er på fælleslejr). 
Lucia: Hvert år i december afholder vi Lucia i Vor  
Frue Kirke. 
Skolefest: Vi holder skolefest for hele skolen fredag 
i uge 5. Lørdag formiddag hjælper vi hinanden med  
at rydde op (4.-9.kl.). 
Projektuger: I løbet af året afholder 6.-9.kl. en  
projektuge, hvor skemaet brydes op, og eleverne  
arbejder i grupper. 
Karameldag: 9.klasserne sørger for underholdning  
på deres sidste skoledag. 
Praktik: I 7., 8. og 9.kl. er skolens elever i praktik i  
en uge. I 7.kl: Grøn praktik (fx landbrug, gartneri  
eller håndværk). 8.kl: Social/håndværk praktik (fx 
børnehave, plejehjem eller skole) og i 9.kl. er der frit 
valg. I må meget gerne selv finde en praktikplads, 
hvis dette ikke er muligt, hjælper skolen. Transport-
udgifter afholdes af forældrene. 
Legepatrulje: I udvalgte frikvarterer er 5.kl. lege-
patrulje for eleverne i 0.-2.kl. 
Gårdvagtshjælpere: 6.kl. hjælper gårdvagterne med  
at løse mindre konflikter i skolegården. 

Skolepatrulje: i 7.kl står eleverne skolepatrulje.  
Arbejdet belønnes med en tur til Legoland.  
Skolepatruljen er frivillig. 

Lejrskoler: 
Hvert 3. år afholdes skolens fælleslejr for hele  
skolen. Ligger som regel i september. 
Klasselejrskoler: 
1.kl. 2 overnatninger fx på Torø. 
3./4.kl. Jernalderlandsbyen i Næsby.  
6./7.kl. Bornholm 
8./9.kl. Italien. 
Udveksling: Vi udveksler med 2 forskellige skoler  
fra Umbrien i Italien. Eleverne indkvarteres privat – 
både her og i Italien. 

Overbygning: (7.-9.kl): 
Konfirmation: I 7.kl. går eleverne til konfirmations-
forberedelse hos en af Vor Frue Kirkes præster.  
Eleverne konfirmeres på Kristi Himmelfartsdag. 
Karakterer: I 7., 8. og 9.kl. gives karakterer i alle fag.  
Karaktererne udgives via intra på Karakternet.dk 
Årsprøve: Gennemføres i 8.kl. 
Terminsprøve: Gennemføres i 9.kl. 
Brobygning og introduktionskurser: I 8.kl får  
eleverne mulighed for at prøve forskellige  
uddannelser. Brobygningen varer en uge og er aftalt  
med UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning i  
Odense) 
Uddannelsesvejledning: Skolen har en UUOvejleder 
tilknyttet, som kommer på besøg i klasserne og bl.a. 
hjælper eleverne med at udfylde  
deres uddannelsesplaner.  

  



Forældresamarbejde: 
Orienteringsmøde afholdes i de enkelte klasser i  
august. 
Kontaktforældre: På orienteringsmødet vælges 3-4  
forældre, der arrangerer aktiviteter for klassen mv. 
Forældresamtaler: Ca. november og marts afholdes  
forældresamtaler. Eleverne deltager fra 3.kl. 
Forældreintra: Al information – både på elev-, 
klasse- og forældreniveau foregår via forældreintra. 
Klassens lærere vil altid gerne tage en samtale med  
Jer, hvis I oplever problemer ift. jeres barns skole-
gang. Kontakt den involverede lærer for at starte en 
dialog og få løst problemet. Spørg hellere en gang 
for meget end en gang for lidt. 
Arbejdsdage: Hvert år afholdes et antal arbejdsda-
ge, hvor hver familie tilmelder sig én dag. Forældre-
ne møder på skolen, vedligeholder og udfører min-
dre håndværksmæssige opgaver. Ønsker man ikke at 
deltage i en arbejdsdag, betales der 500,- i stedet. 

Diverse: 
Giv besked til klasselæreren og SFO ang. smit-
somme sygdomme fx børneorm og lus. Eleverne må 
ikke komme i skole med levende lus i håret. Når 
behandlingen er startet, kan eleven komme i skole. 
Brug hårelastikker for at undgå lus. 
Boden: Skolens bod drives af 8.kl. Bestil og betal i 
første frikvarter og afhent i spisefrikvarteret. 
Skolens bibliotek: Eleverne låner alle taske- samt  
frilæsningsbøger på skolens bibliotek.  
Mobiltefoner: afleveres ved skoledagens start i 
kasse i et aflåst skab (5.–9.kl.) 

Fra kontoret: 
Navn- og adresseændringer skal ske til skolens 
sekretær. Hold venligst oplysninger på intra ajour. 
 

Sygemelding sker gennem Netprotokollen.dk Hvis 
en elev er fraværende uden fraværsmelding, 
modtager forældrene en sms. 
Fravær og ferie: Vi henstiller til, at børnene kun 
holder fri i de fælles ferier. Fravær på skoledage på 
et par dage meldes til klasselæreren. Ferie over 
længere tid meldes til Lotte og til klasselæreren. 
Tandlæge: Elever modtager tandlægebehandling 
hos skoletandplejen på Peder Willemoesskolen.  
Sundhedsplejerske: Vi arbejder sammen med kom-
munens sundhedsplejerske. Som forældre kan I 
kontakte hende efter behov. 
Mellemrummet: elever der venter på bussen kan 
opholde sig i Mellemrummet, såfremt de ikke 
forstyrrer evt. undervisning. 
Buskort: Kontakt kontoret hvis I ønsker buskort til  
Helnæsbussen. Andre buskort bestilles privat hos 
FynBus. Ved skoleårets afslutning afleveres kvitte-
ringerne på kontoret. En del af udgifterne dækkes. 
Lommeregner: Texas TI-30XB/S kan købes på 
kontoret til hhv:150,- (batteri) og 190,-kr (solceller) 
Bestyrelse: Skolens bestyrelse består af 9 forældre-
valgte medlemmer. Se hvem på hjemmesiden. 
Generalforsamling: Afholdes hvert år i april. 
Læsning: Der skal læses 20 min hjemme hver dag på  
alle klassetrin. I sommerferien skal der også læses, 
dansklæreren giver eleverne en opgave fx en  
boganmeldelse. 
Skolens lokaler kan lånes gratis til 
klassearrangementer. 

IT: (BYOD: Bring Your Own Device) 
Fra 1.kl. medbringer eleverne selv opladt computer  
eller tablet hver dag. Skolen råder over enkelte  
lånepc´er af ældre observans. Desuden kan lærerne 
booke skolens klassesæt af ipads. 
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