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Kære læsereKære læsereKære læsereKære læsere    
Af Karsten Julsbjerg Andreasen 

Nu er det umiskendeligt for-
sommer, og lige om lidt har ele-
verne sommerferie og vil med 
stor iver tage ud i ferielandet for 
at finde afslapning og ferieople-
velser. Kort efter har også perso-
nalet mulighed for at tage på fe-
rie og lade batterierne op til et 
nyt skoleår, der starter i august.  

Inden alle går helt på ferie og 
lægger skoleåret 2016-2017 bag 
sig, vil jeg gerne takke alle for 
deres indsats for skolen i skole-
året.  

Vi har en virkelig god skole 
med mange kvaliteter, som vi 
kun har, fordi der er stor velvilje 
og engagement på mange ni-
veauer. Tak til forældre for op-
bakning og samarbejde. Tak til 
eleverne for at være nysgerrige, 
herlige og sociale. Tak til alle 

medarbejdere for helhjertet ind-
sats for skolen og alle dens bru-
gere. Tak til alle i bestyrelsen og 
andre udvalg for jeres frivillige 
indsats og forståelse for helhe-
den.  

Må I alle sammen opleve en 
fantastisk sommer med sol, var-
me og rå mængder af kvalitets-
tid med dem, I holder af.  

Alle ønskes en god sommer 
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Lidt om fortællingLidt om fortællingLidt om fortællingLidt om fortælling    
Af Karsten Julsbjerg Andreasen 

Australieren Michael White med 
flere har lært os, at man kan se 
og forstå livet ud fra en narrativ 
synsvinkel, hvor man kan opfat-
te næsten alt som fortællinger.  

Vi har fortællinger om os selv, 
dem vi kender og livets tildra-
gelser. Tænkningen er den, at 
når vi skal fortælle om noget—
eller forstå noget—så sætter vi 
det ind i en fortællende struktur 
med start, midte og slutning for-
bundet i en fortællings struktu-
relle logik. Det er som om, at vi 
ikke kan bearbejde hændelser, 
relationer og identiteter med vo-
res forståelse uden at sætte det 
ind i en fortællende kontekst. På 
skolen kan vi bl.a. opleve dette, 
hvis f.eks. et barn har slået sig. 
Barnet nøjes ikke med at bede 
om et stykke plaster, fordi det 
bløder fra mit knæ; nej, barnet 
starter helt automatisk med at 
fortælle, hvad der er sket. Bar-

net forklarer, hvordan situatio-
nen var; hvem der gjorde hvad; 
hvordan barnet landede på sit 
knæ; hvad andre sagde i situati-
onen, da barnet slog sig, etc. 

Også den voksne, som barnet 
henvender sig til, vil ofte, i ste-
det for blot at finde et plaster 
frem, spørge om, hvad der er 
sket? På den måde spørger den 
voksne også efter en fortælling 
om hændelsen.   

Ofte indleder børn på Ådalsko-
len deres henvendelse til mig 
med ordene: ”Det er fordi . . . ” 
Som om der implicit fra den 
voksnes side bliver spurgt efter 
en forklaring.  

Man ved også, at læring, der 
ikke kan sættes ind i sammen-
hæng med anden læring, hurtigt 
glemmes. Vi husker bedst i kon-
tekster og fortællinger.  

Fortælling hos os 

På Ådalskolen vil vi gerne ar-
bejde med en narrativ tilgang.  

Helt grundlæggende er vi som 
grundtvig-koldsk skole glad for 
fortællinger. Vi har således for-
tælling en gang om ugen til mor-
gensamlingen.  

For Grundtvig var det vigtigt 
at skelne mellem logisk-
videnskabelig oplysning og hi-
storisk-poetisk, fortællende op-
lysning, og han betonede den 
sidste form uden at negligere 
den første.  

Ordet poesi er græsk og bety-

(Fortsættes på side 4) 

Skoleudflugten 2017 
Sæt allerede nu tid 
af i kalenderen d. 2. 
september 2017, så 
du ikke går glip af 
årets skoleudflugt!  

Hilsen fra kommende 4. klasse 
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der skabelse. Hvis man blot ba-
serer sig på det logisk-viden-
skabelige, vil livet forstene. Det 
er gennem fortællingens form, at 
man kan vække følelser, nå dy-
bere erkendelser og formidle in-
formationer, så de kan huskes.  

F.eks. kunne man sige til ele-
verne, at de skal tro på sig selv, 
men hvad betyder det egentligt? 
Man kunne i stedet fortælle dem 
eventyret om Klods Hans, der 
har et budskab om at klare sig 
selv trods ydre vanskeligheder 
og modstand. Eventyrets fortæl-
lende form fænger børnenes op-
mærksomhed, og børnene for-
står på deres forståelsesniveau 
budskabet. 

Vi taler på Ådalskolen også 
om det ”levende ord”, der blandt 
andet betyder, at vi gerne vil ha-
ve en høj grad af dialog i klas-
serne. Læreren skal ikke uper-
sonligt og uengageret formidle 
fakta fra bøgerne, men skal træ-
de frem med sin personlighed og 
formidle fortællende og levende i 
inkluderende samtale med ele-
verne. På den måde kommer 

holdninger ind i undervisningen, 
og gennem samtalerne og me-
ningsudvekslingen sker en be-
vidstgørelse— en dannelse.  

En pædagogisk metode 

Som nævnt har børn og voks-
ne en fortælling om dem selv og 
de begivenheder, de er inddraget 
i. I en narrativ tilgang møder 
man altid barnet med respekt 
for barnets egen fortælling.  

Har f.eks. to børn været i en 
konflikt, vil de have to forskelli-
ge  og ofte modstridende histori-
er. Her bliver børnene ikke af de 
voksne mødt med en ”dom-
fældelse”, hvor den voksne giver 
den ene ret og samtidig dømmer 
den andens historie til at være 
urigtig. I stedet vil man ofte 
samle de to børn, og bede dem 
hver fortælle deres fortælling. 
Herved får børnene indsigt i, 

(Fortsættes på side 5) 

”Det som i nutiden omtales som "narrativ 
tænkning", "narrativ metode" og "narrativ 
pædagogik" er moderne udgaver af histo-
risk-poetisk oplysning. Mere end nogen 
anden i sin samtid var Grundtvig bevidst 
om, at dannelse af såvel individuelle som 
kollektive identiteter har narrativitet som 
forudsætning. Menneskelivet og sam-
fundslivet struktureres af de fortællinger, 
vi fortæller”.  

Ove Korsgaard, professor, ph.d., dr. pæd. 
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hvad den anden oplevede, følte 
og tænkte i situationen. Denne 
gensidige forståelse—ofte med 
hjælp og vejledning fra den voks-
ne–fører oftest til, at de to parter 
kan konstruere en ny fælles for-
tælling om, hvad der skete, eller 
i det mindste en fortælling om, 
hvordan de kan handle en anden 
gang for ikke at komme i en til-
svarende konflikt.  

Det er meget vigtigt, at barnet 
blive mødt af en voksen, som ta-
ger barnets fortælling alvorlig. I 
en konfliktsituation er barnet 
sårbar, og hvis barnet dér bliver 
mødt af nogen, der ikke tager 
barnets oplevelse alvorligt, så 
kan barnet føle sig forkert eller 
miste tilliden til, at den voksne 
kan være til nogen hjælp.  

Ofte møder man børn, der har 
en fortælling, der ikke helt stem-
mer overens med ”sandheden”. 
Måske konstruerer barnet en 

”løgnehistorie”, da den ”rigtige” 
historie kan have konsekvenser, 
som barnet kan være bange for. I 
det tilfælde må den voksne re-
spektfuldt prøve at ”skubbe” lidt 
til fortællingen med gode spørgs-
mål eller forslag til udlægninger 
af dele af historien, hvilket f.eks. 
kan ske ved, at man tager histo-
rien væk fra barnet og lader et 
andet lignende barn opleve noget 
tilsvarende. Sammen med barnet 
kan man så udforske, hvad det 
fiktive barn måske gør og har af 
motiver og overvejelser i forbin-
delse med hændelsen.  

Fortællinger om skolen 

PR (Public Relations) handler i 
høj grad om, hvilke fortællinger, 
der er om en organisation som 
f.eks. Ådalskolen. 

Organisationen kan gøre noget 
for at skubbe til eksisterende for-
tællinger og tilbyde nye fortæl-
linger, men organisationen kan 
ikke styre det.  

Om Ådalskolen er der utrolig 
mange gode fortællinger. Ofte får 
vi opkald fra folk, der ikke ken-
der os, men som kender nogen, 
der kender skolen. De ringer, for-
di de har hørt så meget godt om 
skolen.  

Den slags er ubetalelig. Stor 
tak til alle forældre for at være 
formidler af de gode fortællinger 
om skolen. Det er vigtigt af man-
ge grunde, hvoraf jeg blot skal 
nævne to. Dels giver de gode for-

(Fortsættes på side 6) 
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tællinger som sagt kontakt til 
potentielle friskolefamilier; dels 
giver de gode fortællinger os en 
god selvopfattelse, som kan dan-
ne positiv grobund for videre ud-
vikling—og dermed nye gode 
fortællinger.  

På Ådalskolen er det en utro-
lig lille del af skolens elever, der 
forlader skolen inden den logi-
ske afgang efter 9. klasse. Når 
nogen forlader skolen midt i sko-
leforløbet, er det til tider på 
grund af, at familien flytter fra 
området. Der er naturligvis også 
nogen, der i løbet af skoleforlø-

bet ønsker noget andet for deres 
børn. I disse tilfælde er det na-
turligt, at andre spørger ind til 
årsagerne bag skoleskiftet.  

I sjældne tilfælde er svarene 
af negativ karakter, og de kan 
give grobund for negative histo-
rier. Skulle man høre en sådan 
dårlig fortælling om skolen, må 
man meget gerne henvende sig 
for at få sagen bedre belyst. Må-
ske kan vi kaste et andet lys 
over fortællingen, inden den 
bringes videre. 

Vi skal værne om skolen og 
fortællingerne om den. 
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  Navn Adresse Telefonnr. 

   

 Henrik Bornebusch Nils Erlings Allé 28, 5250 Odense SV  27261111  

   

 Jakob Stenmann Hansen Dyrupgårds Allé 101, 5250 Odense SV  41118217  

   

 Helle Lundsgaard Andersen Fangelvej 145, 5260 Odense S 65962708 
   

 Per Mørk Elmegårdvænget 3, 5250 Odense SV 40238963 

   
 Bo Busk Madsen Dunbirkevej 5, 5250 Odense SV 27208200 
   

 Martin Fogh Larsen  Engsnarren 2, 5250 Odense SV 31750145  

   

 Jesper Aablad Egøgårdsvej 14, 5250 Odense SV  66191112  

Ådalskolens bestyrelseÅdalskolens bestyrelseÅdalskolens bestyrelseÅdalskolens bestyrelse    

Betalingssatser påBetalingssatser påBetalingssatser påBetalingssatser på    Ådalskolen Ådalskolen Ådalskolen Ådalskolen     
Skolepenge pr. måned indtil august 2018: 

1. barn i skolen kr.  1.124,- 
2. barn i skolen kr.  562,- 
3. barn i skolen kr.  281,-  

Skolefritidsordningen pr. måned gældende indtil 31. 12. 2017  

Sats 1: Fra kl. 8:00 til kl. 16:45 kr.  1.768,- 
Sats 2: Fra kl. 7:00 til kl. 16:45 kr.  2.152,- 
Sats 3: Fra kl. 6:30 til kl. 16:45 kr.  2.344,- 
Sats 4: Fra kl. 7:00 til kl. 8:00 kr.  384,- 
Sats 5: Fra kl. 6:30 til kl. 8:00 kr.  576,- 

I SFO betales i 11 måneder, da juli er betalingsfri. Vi følger så vidt 
muligt Odense Kommunes takster.  
Der ydes søskendemoderation på 25% for andet barn og 50% for tred-
je barn. 

Fripladstilskud til skole og SFO-betaling 

Ansøgningsskema om fripladstilskud kan hentes på skolens kontor. 
Her kan man også se indkomstgrundlag for ansøgning. 
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Ådalskolens ansatteÅdalskolens ansatteÅdalskolens ansatteÅdalskolens ansatte    
Anne Marie Olsen assistent 

Betina Reinberg Paaske Jørgensen skolesekretær 

Benjamin Tempelaars lærer 

Brian Uldal Skov pædagog 

Claus Nielsen pedel  

Gry Larsson lærer 

Helle Damsgård Jensen pædagog– og pedel-medhjælper 

Jens Jensen pedel-medhjælper 

Hanne Bang støtteperson 

Jette Aamand Andersen lærer 

Jens Bo Jensen lærer 

Jørgen Rolsted lærer 

Karsten Julsbjerg Andreasen skoleleder 

Knud Kalnæs lærer 

Kirsten Post børnehaveklasselærer 

Line Lomholt pædagog 

Lisbeth Koskela Sandhøj SFO-medarbejder/støttelærer 

Lizzi Mortensen lærer 

Lone Lindgreen Binzer viceskoleleder 

Margit Baisgaard lærer 

Mette Damgaard Jensen lærer 

Marlene Valeska Holm lærer  

Mia Nygaard pædagog  

Mette Marie Pedersen lærer 

Mette Svenstrup lærer 

Niels Leonhard pædagogisk praktikant 

Rikke Jul Noe bogholder 

Sandra Rosenberg lærer 

Yvonne Jeanette Kjærran pædagog 

Marianne Raarup lærer 

Rasmus Kulmbach lærer 
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Af Sandra Rosenberg 

I matematik har 3. klasse arbejdet med sammenhængen mellem 
spørgsmål, regneudtryk og tolkning. 

MatematikMatematikMatematikMatematik    
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Intertekstualitet i danskfagetIntertekstualitet i danskfagetIntertekstualitet i danskfagetIntertekstualitet i danskfaget    
Af Sandra Rosenberg 

5. klasse arbejder i øjeblikket 
med det danskfaglige begreb in-
tertekstualitet. Vi har i den for-
bindelse læst Brorsons salme ”op 
al den ting”. Eleverne har heref-
ter udvalgt et citat fra salmen, 
som de har brugt til at producere 
deres egen lille tekst. 

Her på siden kan I læse fire 
små eksempler fra danskunder-
visningen i 5. klasse. Måske kan 
I finde interteksten fra Brorsons 
salme? 

 

 

Hvad skal jeg sige, når jeg går blandt blomsterne i enge. 

De dufter dejligt og står til verdens ende. 

De er dejlige og smukke at kigge på. 

Jeg elsker turen på engen at gå. 

Oliver, 5. klasse 

Gik alle konger frem på rad 

Stod de der som en flot hær – alle kongerne med oprejst pande. 

Stærke er vi, når vi står sammen. 

Stærkere end når vi er alene. 

Kan vi klare lidt af hvert med kærlighed og sammenhold. 

Stærkest er dog ham Gud i himlen. 

Han kan skabe ting uden styrke. 

Malthe, 5. klasse 

Når fuglesangen sammenslår som tusind harpestrenge, 

så vokser mange træer og en lille bregne. 

Og højt mod nord 

der hvor isbjørnene bor 

bli’r himlen dækket af nordlys. 

Det er en sommerdag, fuglene kvidrer, 

børnene leger og manden går og fejer 

Ida-Marie, 5. klasse 

Svær kærlighed 

Hvad skal jeg sige, 

når jeg ser kærligheden skilles ad? 

Få dem sammen igen eller 

lade dem gå hver deres vej? 

De skændes ua)rudt, 

men elsker hinanden alligevel. 

Er det en god kærlig, 

eller gør den ondt? 

Det er svært at leve sådan. 

Emma, 5. klasse 
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Af Niclas Lund-Egmose, 6. klasse 

6. klasse var fra den 30. april 
til den 4. maj en tur på Born-
holm i strålende vejr. Her får du 
noget at vide om lejrskolen og 
ikke mindst om en meget sjov 
tur til Christiansø. 

Den første dag tog vi afsted til 
Almindingen, hvor vi besøgte 
Rytterknægten og Ekkodalen. 
Så tog vi til den smukke strand i 
Dueodde. Derefter besøgte vi Pa-
radisbakkerne og så afsted til 
byen Svaneke, hvor der blev 
spist en del bolsjer. 

Den næste dag tog vi afsted på 
cykel og kørte til Opalsøen, som 
er en meget flot sø med mange 
klipper rundt om. Så skulle vi 
rappelle ned fra 17 meters højde. 
Nogle elskede det, andre knapt 
så meget. Derefter cyklede vi af-
sted mod Hammershus, som er 
en gammel borgruin. Efter vi 
havde gået ved Hammershus i 
en time eller to, cyklede vi til 

Rundkirken Olsker, som på rigs-
dansk betyder: Oles kirke. 

Onsdag tog vi afsted mod 
Christiansø. Det var en voldsom 
tur på de store bølger. Da vi an-
kom, var der mange, som skulle 
”komme sig” over sejlturen. Men 
da vi var klar, var det tid til en 
rundtur på de to små øer. Efter 
vi havde gået rundt på egen 
hånd, fik vi heldigvis en rolig 
sejltur tilbage til Bornholm.  
Så gik det mod Odense, hvor vi 
mødtes med vores forældre og en 
normal hverdag. 

Hver dag skulle vi selv handle 
ind og lave maden. Det var me-
get lærerigt og krævende at tage 
ansvar og sørge for, at vi fik no-
get ordentligt at spise. 

En lejrskole er med til, at vi 
lærer hinanden bedre at kende, 
og skaber helt sikkert også nogle 
nye venskaber. 

Tur til BornholmTur til BornholmTur til BornholmTur til Bornholm    
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Klasseoversigt ved begyndelsen af skoleåret Klasseoversigt ved begyndelsen af skoleåret Klasseoversigt ved begyndelsen af skoleåret Klasseoversigt ved begyndelsen af skoleåret 2017/’182017/’182017/’182017/’18    
Børnehavekl.  med 22 elever  har klasselærer Kirsten Post  
1. klasse med 22 elever  har klasselærer Marianne Raarup  
2. a. klasse med 22 elever  har klasselærer Mette Marie Pedersen 
2. b. klasse     med  20 elever  har klasselærer Gry Larsson 
3. klasse med 19 elever  har klasselærer Mette Damgaard 
4. klasse   med 21 elever  har klasselærer Jens B. Jensen 
5. klasse          med 18 elever  har klasselærer Margit Baisgaard      
6. klasse          med  21 elever har klasselærer Marlene Holm  
7. klasse  med 18 elever har klasselærer Sandra Rosenberg  
8. klasse       med 21 elever har klasselærer Jens B. Jensen 
9. klasse med 20 elever  har klasselærer Jette Andersen 
  I alt 224 elever. 

Hvor går 9. kl. eleverne hen efter sommerferien?Hvor går 9. kl. eleverne hen efter sommerferien?Hvor går 9. kl. eleverne hen efter sommerferien?Hvor går 9. kl. eleverne hen efter sommerferien?    
 Asmus Seest Nielsen  BGI akademiet 

 Caroline Amalie Langhoff  Vestfyns Gymnasium 

 Emma Lundsgaard Andersen  Vejstrup Efterskole 

 Fillip Jason Kjær Stenstrøm  Syddansk Erhvervsskole 

 Fiona Lundkvist Andreasen  Bråskovgård Efterskole 

 Freja Fokdal Juul Hansen  Vesterdal Efterskole 

 Jacob Bahlke Gram  Giersing Realskole 

 Joakim Fløjborg  Syddansk Erhvervsskole 

 Marcus Alexander Holm  Strib Efterskole 

 Mathias Hindsgavl Nielsen  Sct. Knuds Efterskole 

 Michael Bo Larsen  Strib Efterskole 

 Natasja Uglebjerg Wenckell  Bernstorffsminde Efterskole 

 Nikolaj Høj  Det Blå Gymnasium 

 Patrick Hansen  Syddansk Erhvervsskole 

 Rasmus Berg  Sct. Knuds Efterskole 

 Sina Acar Holm  Aarhus Efterskole 

 Sofie Damholdt Rasmussen  Giersing Realskole 

 Sophie Friis Rasmussen  Ladelund Efterskole 

 Stine Kierkegaard  Det Blå Gymnasium 

 William Høj Werenberg  Strib Efterskole 
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Af Bo Busk 

Så er arkitektens tegninger 
klar! Overdragelse i næste uge - 
og I kan alle roligt glæde jer, det 
er virkeligt blevet godt! Skitse-
tegninger bliver hængt op, så al-
le kan se, hvad vi har at glæde 
os til. 

Arbejdet med skolens fremtid 
er en spændende, men også en 
længere og nødvendig proces. 
Det startede med Visionsproces-
sen, som I fleste har været med i 
- elever, lærere, personale, for-
ældre, bestyrelse. Nogle af de 
ting, børnene tegnede ind i visio-
nen, er allerede blevet til virke-
lighed (såsom svævebanen og 
aktivitetsbanen), og nu skal vi i 
gang med at sikre, at Ådalskolen 
også er en attraktiv skole i frem-
tiden både fagligt, facilitetsmæs-
sigt og i fritiden! 

Jeg har lovet her at give sta-
tus på det kommende byggeri – 
og nogle af de mange tanker, der 
ligger bag.  

Først og fremmest så er Ådal-
skolen en hyggelig skole med 
dejlige omgivelser, en positiv 
ånd og en helt unik beliggenhed 
ned til Ådalen. Skolen er af æl-
dre dato, men personalet (og til 
tider med god forældrehjælp) 
har til arkitektens ros formået 
at vedligeholde den flot. Skolens 
placering og omgivelser er nøje 
tænkt ind i planerne samtidig 
med, at et selvvalgt benspænd 
har været ikke at tage for meget 

af børnenes udendørsområder. 
For at vi ikke lukker os om os 
selv, ønsker vi – som det også 
fremgår af Visionstræet – at væ-
re en aktiv del af vores omgiven-
de samfund. Derfor er vi også i 
dialog med foreningslivet i Bel-
linge samt med kommunen om-
kring udvikling/benyttelse af 
Ådalen. Her er der et større pro-
jekt i Kratholmskoven i støbe-
skeen med hjælp fra vores SFO 
personale, og en ny bålhytte vil 
blive bygget i stedet for en gam-
mel husruin inde bag ”Ko-
marken” og ”Vildmarken”.  

Byggeriet består kort sagt i et 
nyt science-lokale, en opgrade-
ring af alle undervisningslokaler 
(på nær i indskolingen, som er 
de nyeste lokaler vi har pt.), mo-
torik- og klatrefaciliteter, idræt 
og fysiske aktivitetsområder 
(både ude og inde), herunder en 
idrætshal med skum- og spring-
gravsfaciliteter, en ny, åben og 
indbydende indgang med et 
åbent multifunktionelt område 
til samling og ophold. Lokalet 
kan som også bruges til aftenar-
rangementer. Nye grupperum og 
mødelokaler samt kontorfacilite-
ter, nye lokaler til alle de kreati-
ve fag (”Stengangen” nedlægges 
helt), 3 helt nye klasselokaler 
ovenpå entréen formentlig til 
udskolingen. Ude foran bliver 
der også ”rum” til at ”hænge ud”, 
der bliver støttepunkt for cyk-
lende med drikkevand og luft til 

Status på byggeri og fremtidsplaner Status på byggeri og fremtidsplaner Status på byggeri og fremtidsplaner Status på byggeri og fremtidsplaner  
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cyklen. 
Det nye sciencelokale skal in-

vitere naturen ind og eleverne 
ud i naturen med udsigt til Åda-
len. De skal forske i, om og med 
naturen. Det bliver transparente 
lokaler på små 100 m2, som lig-
ger ved (i stedet for) Claus’ skur/
græsplænen mellem asfalt- og 
stenparkeringspladsen.  

Bæredygtighed er ikke no-
get ,man kun kan lære i teorien. 
Vi vil, på det niveau vi nu bedst 
kan, være med til at tage an-
svar. Dette kommer til at ske bå-
de gennem læring og gennem 
praksis. Der vil blive skolehaver 
i tilknytning til det nye store 
madkundskabslokale. Solceller 
skal bidrage til vores CO2 neu-
tralhed, måske kan vi udnytte 
de naturlige kilder, vi er begave-
de med. En del af Ådalskolens 
strategi bliver, at vi vil tage vo-
res del af ansvaret og lære vores 
unge elever om bæredygtighed 
og bidrage til FNs 17 verdens-
mål: UN Sustainable Develop-
ment Goals 2030 (www.un.org/
sustainabledevelopment/) 

Idrætshallen kommer til at 
ligge som en del af skolegården, 
til gengæld bliver skolegården 
åbnet op mod sydøst (hvor 
”Rødhætte” ligger nu). Musik får 
også nye lokaler i vores eksiste-
rende bibliotek. Idrætsfacilite-
terne bliver, så det både kan væ-
re et stort rum, men også 2-3 
mindre dele. Dette vil sammen 

med den allerede eksisterende 
gymnastiksal give mulighed for 
at flere kan have idræt på sam-
me tid (og/eller sammen) samti-
digt med, at man også kan være 
aktiv i almindelige fag (fokus-
område efter reformen).  

Nyrenoverede og ombyggede 
omklædningsrum med toiletfaci-
liteter skal sikre børnene under 
ordentlige forhold til også at 
kunne gå i bad efter aktivitet. 

Alt dette kan langt bedre fore-
stilles, når I ser tegningerne. 
Glæd jer. 

Vi både tør og vil gerne sætte 
standarden høj! Nu skal vi så ba-
re hjælpe hinanden med at gøre 
det til virkelighed så hurtigt som 
muligt. Jeg ved, at jeg til gene-
ralforsamlingen talte om 2021, 
men hvorfor ikke se, om det kan 
stå klar i 2020? Jo før, desto bed-
re. Skitsetegningerne er klar.  

Next step er fundraising – og 
her skal alle på banen. Vi får 
brug for alles viden og kendskab 
til kompetencer, indsigt og net-
værk omkring fonde store som 
små. Arbejdet koordineres af 
Fundraising Udvalget, men der 
er behov for, at flere kommer til 
at sidde med hver deres konkre-
te fondsansøgning eller, at de 
hjælper med at kvalificere arbej-
det med specifikke fonde. Det er 
VIGTIGT! 

Der bliver en præsentation af 
skitsetegningerne før sommerfe-
rien.  
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Af Karsten Julsbjerg Andreasen 

Det hører som bekendt livet 
til, at vi kommer ud for at skulle 
sige farvel til nogen og goddag 
til andre. Møde og afsked er et 
grundvilkår—også på Ådalsko-
len. 

I skoleåret 2016-2017 har vi 
måttet sige farvel til Jill og Jan-
ni i SFO’en.  

Også i SFO’en og indskolingen 
har vi både sagt goddag og far-
vel til to dygtige pædagogstude-
rende, nemlig Lærke og Marle-
ne, som har været i praktik her 
et halvt år hver. De har begge 
bidraget med gode faglige 
spørgsmål og nye vinkler på det 
pædagogiske arbejde.  

Inden sommerferien har vi 
kunnet byde vores næste prakti-
kant, Niels, velkommen.  

Fra marts, hvor de nye børn 
fyldte vores Mini-SFO, har vi 
haft Ane og Anders med for at 
klare alle opgaverne. Også til 
disse to må vi i denne omgang 
sige farvel til sommer.  

På tilgangssiden skal jeg næv-
ne pædagogen Line, der 1. jan. 
2017 vendte tilbage til jobbet 
som støtteperson i indskolingen 
og pædagog i SFO’en.  

Ved skoleårets start tiltrådte 
Sisse Bjerg som viceskoleleder 
og klasselærer i 7. klasse. Det 
med stor ærgrelse, at vi her til 
sommer må sige farvel til Sisse 

igen, da hun stopper af private 
årsager. Sisse nåede at bidrage 
med utrolig meget på sit alt for 
korte ophold.  

Til translokationen i juni måt-
te vi sige farvel til vores af-
gangselever, der skal videre ud i 
verden. Også andre elever har vi 
sagt farvel til i løbet af året, lige-
som vi har budt ca. 30 nye elever 
velkommen.  

Ved generalforsamlingen i år 
måtte vi sige farvel til Niels-
Christian Daugaard-Jensen, og 
samtidig kunne vi byde Henrik 
Bornebusch velkommen i besty-
relsen i stedet.  

I juni udtrådte Claes Drud af 
bestyrelsen, og i stedet tiltrådte 
suppleanten fra Forældrekred-
sen Martin F. Larsen. Stor tak 
til Claes for en gedigen indsats i 
bestyrelsen og udvalg.  

Vi ønsker alle, der har måttet 
forlade os, god vind fremover.  
Tak for alt, hvad I bidrog med 
på vores skole.  

”Don’t be a stranger” 

Velkommen til nogle og farvel  til andreVelkommen til nogle og farvel  til andreVelkommen til nogle og farvel  til andreVelkommen til nogle og farvel  til andre    
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Sommerferie er (også) læsning med fordybelse i storslået littera-
tur, bloddryppende krimier, poesi med vingesus, bjergtagende bio-
grafier, fantastisk fantancy, fascinerende faglitteratur, minutnovel-
ler, kontant kortprosa, saftige sagaer, eventyrlige eventyr, episke 
epistler, fornøjelige føljetoner, levnedsbeskrivelser, dannelsesroma-
ner, prosaiske antologier, langhåret lyrik . . . etcetera. 

Husk, at skoleelever har godt af at holde læsefærdighederne ved-
lige i sommerferien.  

Tegning af det nye indgangsparti. Læs nærmere i artiklen side 13 


