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2 nye 0. klasser: 

Inden vi gik på juleferie, fik vi en rigtig god besked fra vores forvaltning. Nemlig at vi fra næste skoleår igen 

har to spor i vores 0. klasse. Pt. er der indskrevet 31 børn i vores kommende 0. klasse. Derfor er det også 

muligt for os at optage elever, der ikke bor i vores skoledistrikt.  

Det glæder os rigtig meget, at vores lille byskole igen er tosporet fra 0. klasse. For vores kommende 0. 

klasser betyder det også, at klassekvotienten falder, og vi har en forventning om, at klasserne ikke vil blive 

på mere end 20 børn de kommende par år. Selvom antallet af børn falder i ens klasse, kan man glæde sig 

over, at man har en parallelklasse, man kan arbejde sammen med.  

Det seneste forskningsresultat fra forskningsinstituttet Vive siger, at ”små klasser ikke nødvendigvis giver 

fagligt dygtigere børn.” Et kendt argument i skoledebatten er, at eleverne vil få mere ud af undervisningen 

og klare sig bedre fagligt, hvis klasserne var mindre. Vive påpeger, at antallet af elever i en klasse har en 

effekt, men at det kun betyder ganske lidt for de faglige resultater. 

Der er meget i spil, når vi ser på det enkelte barns læring og udvikling og sociale trivsel. Klassens størrelse er 

blot en af faktorerne. Hvordan læringsmiljøet i øvrigt er og udvikler sig, er vores opgave at være 

opmærksomme på og forholde os aktivt til, hvad enten vi har med en stor eller en lille klasse at gøre.  

At vi skulle blive to spor igen på vores yngste trin i indskoling, har ligget lidt i kortene. Vi har igennem det 

sidste halve år, set en større tilgang af elever til vores skole end elever, der forlader vores skole. Vi har fået 

ca. 15 nye elever siden sommerferien fordelt på alle klassetrin.  

 

Vi vil blive bedre til at gøre vores elever dygtigere 

Vi ser løbende på effekten af den undervisning, vi præsterer. For kan vi gøre undervisningen bedre, kan vi 

gøre vores børn endnu dygtigere. Og dermed er vi på helt rette vej i forhold til, at alle børn skal blive så 

dygtige, som de kan. 

Jeg ser, at skolens lærere og pædagoger er meget dedikerede i deres arbejde. De vil børnene det bedste. 

Hvad enten vi sætter fokus på social, personlig eller faglig udvikling. Vi vil fremadrettet gå mere systematisk 

til værks i forhold til den enkelte elevs læring, og vi har i det pædagogisk didaktiske arbejde fokus på at give 

børnene muligheden for at udnytte deres potentiale.  

 

Legepladsen  

Den ”sorte” skole bliver grøn. Vores legeplads bag vores boldbaner, som pt. er en stor mudderpøl, bliver til 

en grøn kunstgræsplæne med en bakke med blå gummibelægning. Derudover bliver der lagt dræn, så vores 

”græsplæne” holder sig fin og grøn uden vandpytter. 

Næste etape bliver at få gjort noget ved vores areal mellem bygningerne, så der også her bliver et 

indbydende område, hvor børnene kan lege. Samtidig skal faldsandet som belægning udskiftes med noget 

mere farverigt i form af kunstgræs eller gummibelægning.  

 

Jeg vil gerne på vegne af skolens personale og ledelse sige tak til alle for det gode samarbejde i 2019. Jeg 

håber, I er kommet godt ind i det nye år, og vi glæder os til samarbejdet i det nye år. 

 

Jesper Thygesen 

Skoleleder 


