NYHEDSBREV
fra Stokkebækskolen
Onsdag d. 28. november 2018

Kære forældre
Hermed sender jeg et nyhedsbrev fra skolen som følge af de politiske beslutninger i Byrådet på
møder d. 30. oktober og d. 27. november 2018.
HVAD BETYDER BYRÅDSBESLUTNINGEN FOR SKOLEN?
Byrådet har på møder d. 30. oktober og d. 27. november besluttet ændringer for skolerne i
kommunen som helhed og for Stokkebækskolen i særdeleshed.
Beslutningerne betyder følgende, som jeg oplister i punktform:
Stokkebækskolen er fra august 2019 en skole på to spor - altså to klasser pr. årgang.
Stokkebækskolen skal fra august 2019 have indskoling 0. - 3. klasse på afdeling Hesselager og
afdeling Gudbjerg, og 4. - 9. klasse på afdeling Gudme.
Skolen får ressourcer efter elevtallet, og skolens ressourcetildeling har en indbygget
besparelse på skolens budget, som reduceres.
Garantimodellen er afskaffet.
NY KLASSEDANNELSE
For at kunne danne nye klasser er det skolebestyrelsens opgave at formulere principper for,
hvorledes de nye klasser skal sammensættes.
Vi forventer, at skolebestyrelsen på møde d. 3. december vil arbejde med at formulere
principper, og når principperne er vedtaget, er vi klar til at orientere jer forældre om, hvordan
vi tilrettelægger overgangen. Vi indkalder jer snarest til forældremøder for de klasser og
årgange, hvor det er særligt relevant. Det sker via forældreintra.

Vi forventer, at vi har klassedannelsen på plads i slutningen af januar måned, når
indskrivningen til kommende 0. klasse er på plads.
Når vi kigger på hele skoleforløbet, er der forskel på, hvilke klasser der skal dannes på ny, og
herunder er beskrevet, hvordan skolen tilrettelægger arbejdet med klassedannelsen:
Indskoling
0.b, 1.b og 2.b skal ifølge beslutningen fordeles på afdeling Hesselager og afdeling Gudbjerg.
Vi ønsker at tilrettelægge klassedannelsen så nænsomt og trygt som muligt, og vi vil i foråret
arbejde fokuseret på, at børnene får et solidt og godt kendskab til hinanden på tværs af
matrikler.
Vi afholder forældremøde for forældrene i 0.b, 1.b og 2.b
Onsdag d. 5. december kl. 17.00 – 18.00 i aulaen på afdeling Gudme
Forældrene bliver inviteret på forældreintra.
Til foråret og i forsommeren vil skolen igen indkalde til forældremøder i indskolingen på
henholdsvis Hesselager og Gudbjerg for at orientere om planlægningen af det nye skoleår.
Mellemtrin
4., 5. og 6. årgang skal fra august 2019 samles på afdeling Gudme.
Skolen indkalder til et fælles forældremøde for hele mellemtrinnets kommende forældre
Mandag d. 10. december kl. 17.00 – 18.00 i aulaen på afdeling Gudme.
Forældrene bliver inviteret på forældreintra.
Vi afholder yderligere forældremøder for mellemtrinnets klasser, når vi når lidt længere hen på
foråret, da vi har brug for tid til at arbejde med tilrettelæggelsen af overgangsarbejdet.
Udskoling
Kommende 7. årgang har haft et planlagt og fast tilrettelagt overgangsarbejde på hele 6.
årgang, ligesom vi plejer at have. Eleverne har allerede et godt kendskab til hinanden, fordi de
har været på lejrskole sammen og har to dage sammen om ugen på afdeling Gudme. Det giver
et solidt grundlag for at danne nye klasser til kommende 7. årgang.
Ifølge planen for overgangsarbejde afholdes informationsmøde vedr. kommende 7. klasse
Torsdag d. 13. juni, kl. 17.00 – 18.00 i aulaen på afdeling Gudme.
Klasserne på kommende 8. - 9. årgang fortsætter uændret, hvis elevtallet tilsiger det.
Kommende børnehaveklasser
Forældre til kommende 0. klasser inviteres til Åbent Hus møder, og forældrene opfordres til at
deltage i begge møder.

Åbent Hus for kommende børnehaveklasse
Afdeling Hesselager holder Åbent Hus tirsdag d. 11. december, kl. 17.00 – 18.00
Afdeling Gudbjerg holder Åbent Hus onsdag d. 12. december, kl. 17.00 – 18.00
PERSONALE
Da der skal dannes nye klasser, vil jeres børn fremover blive undervist af delvist eller helt nye
voksne. Vi vil bestræbe os på, at der vil være så stor genkendelighed som muligt. Det er dog
et stort puslespil, der skal gå op, fordi både elever og personale skal flyttes mellem
matriklerne.
Desuden skal vi afklare, hvor mange personaler vi har til rådighed for det kommende skoleår.
Stokkebækskolen skal reducere i budgettet fra august 2019, og budgettet tildeles på baggrund
af elevtal. Det er endnu for tidligt at sige noget endeligt om et færdigt budget, men det står
klart, at der skal reduceres i personalet på skolen. Der vil blive reduceret i alle
personalegrupper undtagen ledelse, der i forvejen er reduceret med 20%, idet
afdelingslederstillingen på Hesselager ikke er genbesat.
I løbet af december og januar måned vil der blive gennemført personalesamtaler, hvor
personalet skal fremsætte ønsker for fagfordelingen for det kommende skoleår.
Dernæst skal der indstilles til forflyttelse til andre skoler i kommunen, og herefter vil vi på
skolen gå i gang med arbejdet omkring planlægning af næste skoleår.
I forældre kan derfor forvente at få besked om jeres børns kommende primærlærere og
primærpædagoger i maj måned.
KOMMUNIKATION FRA SKOLEN
Vi vil fra skolens side kommunikere hyppigt til jer igennem nyhedsbreve og forældreintra, og vi
vil afholde forældremøder med de relevante forældre, så vi i dialog og fortsat godt samarbejde
kan skabe en nænsom, tryg og forudsigelig overgang for jeres børn.
JULEKLIPPEDAG
Skolen holder Juleklippedag torsdag d. 29. november.
Dagen afholdes efter lokale traditioner, og hver enkelt afdeling indbyder forældre til at deltage.
JULEFERIE
Vi har sidste skoledag inden juleferien torsdag d. 20. december, hvor skolen lukker kl. 12.00.
SFO er herefter åben indtil kl. 16.45.

SFO holder åbent i Gudbjerg fredag d. 21. december og 2. – 4. januar 2019. Der er
opsamlings-SFO på Tåsingeskolens SFO d. 27. og 28. december.
Efter juleferien starter skolen igen mandag d. 7. januar 2019, og skoledagen er efter normalt
skema.

Med venlig hilsen
Astrid Birkbak, skoleleder

