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KÆRE ALLE FORÆLDRE  
  

”By-frikvarter” for afdeling Svanen 
På sidste skolebestyrelsesmøde deltog elevrådsrepræsentanter, og vi har i 

skolebestyrelsen arbejdet med, hvordan retningslinjerne omkring elevernes 
tilstedeværelse i hele skoletiden fremadrettet skal håndteres. 

Fra uge 43 træder de nye retningslinjer i kraft: 

Alle årgange på afdeling Svanen må forlade skolen 2 dage om ugen i det store 

frikvarter – der udarbejdes plan for hvilke klasser der må forlade området hvilke 
dage. 

For at have fokus på at skabe nye sociale relationer i de nye klasse – må 7. 
årgang dog først forlade skolen efter ½ år.  

Vi har valgt at bløde lidt på efter 1½ år med Coronaregler – og har i samme 

forbindelse valgt, at tage noget af det gode med fra Coronatiden, hvor det er 
eleverne skulle være på skolen, var med til at øge de sociale relationer i 

klasserne. 

Samtidigt har eleverne efterspurgt mere frihed og fællesskab på tværs af 

årgangene - og de fortæller, at muligheden for at kunne gå en tur i byen - trække 
frisk luft og få lidt motion, kan være med til at skabe glæde for alle og større 

koncentration i timerne.  

Der udarbejdes efterfølgende et princip herfor. Dette træder i kraft efter 

efterårsferien. 

 

Madordning Svanen 

Der arbejdes fortsat på at få mulighed for at købe mad på skolen; Kantinen i 
Forum Faaborg har budt alle elever fra afdeling Svanen meget velkommen i 

skoletiden, og tilbyder fremadrettet forskellige nemme og sundere retter.  

Mere info følger, når vi kommer tættere på. 

 

Erhvervspraktik 

Elevrådsrepræsentanterne fortæller, at de i elevrådet har drøftet muligheden for, at gøre 1 uges erhvervspraktik 

obligatorisk i 8. klasse. Vi har lyttet til dette – og arbejder videre med at udarbejde et princip for, hvordan vi kan bakke 
vores unge mennesker op og få lagt praktik ind i 8. klasse. Alt dette for at fordre, at vi hjælper vores unge mennesker 

bedst muligt videre ud i livet ved at give dem muligheden for at undersøge og mærke, hvad de måske kan tænke sig i 
fremtiden. 

 

Renovering af afdeling Uglen 
Udbuddet omkring renovering af afdeling Uglen færdigt og det er primært lokale håndværkere som varetager opgaven. 

Renoveringen går i gang i uge 41, der startes med blok 6 og taget på den store bygning med biblioteket. Det forventes 
at renoveringen er færdigt til sommer 2022.  

 

Ny skoleleder 
Vi har så småt skudt jagten på en ny skoleleder i gang – og håber på, at stillingen snart kan slå op.  

 
 

På vegne af Skolebestyrelsen  

Morten Aagaard  

 

Forældreråd 
 
Vi er glade for, at så 
mange forældre har 
meldt sig til 
forældrerødderne i de 
enkelte klasser. Der 
er masser af 
engagement i 
forældrerødderne og 
vi håber, at alle 
forældre vil bakke op 
omkring de 
kommende 
arrangementer; 
fællesspisning, fester 
og andre sociale 
sammenkomster i 
klasserne til glæde 
for alle børns trivsel. 


