
Kære forældre, 

 

Så er det rigtigt efterår med flotte farver i naturen - og masser af blade rundt omkring. Husk at vores yngste 

børnemiljø er "indesko-område", så de blå futter skal på igen. Vi vil gerne fortsat have et indbydende 

læringsmiljø, hvor grus og snavs bliver i garderobeområdet  

 

Aula: 

Vi håber, I alle er kommet godt i gang med brugen af Aula. 

En del forældre har været forbi kontoret, og de er alle hjulpet videre af vores dygtige sekretariat. 

Har du/I problemer med at logge på, så henvender I jer bare. 

 

  

Indskrivning: 

Nu er det tid til indskrivning (indskrivningen kører fra d. 4. - 17. november via www.indskrivning.dk) af nye 

elever til forårs-sfo og skolestart august 2020.  

I den anledning inviterer vi til orienteringsmøde for forældre om skolestart, børnehaveklasse og forårs-sfo: 

  

Onsdag d. 6. november kl. 16.30-17.30 i skolens fællesrum 

  

Her vil vi orientere om, hvad forårs-sfo indeholder og hvad det er for en skoledag, som venter jeres børn, når 0. 

klasse står for døren – interesserede forældre, som påtænker at søge os, der har en anden distriktsskole end 

Holluf Pile er også meget velkomne til at deltage. 

  

I kan finde yderligere information om indskrivning, optagelse etc. på www.odense.dk/skolestart. 

 

Åbent hus: 

Vi vil også meget gerne vise vores kommende elever deres nye fine skole, så vi holder "åbent hus" i vores 

børnehaveklasser og skolefritidsordning: 

 

Tirsdag d. 12. november kl. 16.00 - 17.00 

 

Vel mødt☺ 

 

Fraværsregistrering pr. 1.1.2020: 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udstedt en ny bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i 

folkeskolen. Initiativet er en del af parallelsamfundsaftalen på undervisningsområdet. Den træder i kraft den 

1. januar 2020. 
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Bekendtgørelsen omhandler blandt andet implementering af de nye krav til registrering af fravær. Med 

den mere systematiske registrering af fravær kommer der nu en gennemsigtighed, som gør det muligt at 

reagere på fraværet, inden det bliver for stort. Reglerne skal samtidig sikre, at skolerne registrerer fravær 

på samme måde på tværs af landet. Den nye bekendtgørelse præciserer desuden, hvornår fravær er lovligt 

og ulovligt. Sygefravær samt fravær på grund af handicap, funktionsnedsættelser og lignende er ikke 

ulovligt fravær. 

Den 1. august 2019 trådte reglerne i kraft om, at skolens leder skal underrette kommunalbestyrelsen, når 

en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for ét kvartal. Dette bliver nu klarlagt i 

bekendtgørelsen.  

Vi vedhæfter den skrivelse, som ministeriet har udarbejdet til jer forældre. 

Det er dejligt, at mange elever cykler til skole: 

Selv om der er skiftet til vintertid, bliver det hurtigt mørkt ”det meste af dagen”. En stor opfordring fra os om at 

sikre gode cykellygter her i den mørke tid, og vi opfordrer også til kørsel med cykelhjelm. Når vi cykler på tur 

med eleverne, har vi låne-cykelhjelme til de elever, som mangler.  

 

Det er samtidig vigtigt at minde jeres store børn om, at de ikke må cykle, gå eller skate ind på skolen via 

parkeringspladsen. På mørke regnvejrsmorgener er de nærmest umulige at se, og ulykker kan ske – det vil vi 

gøre alt for at undgå! 

Venligst 

Peter, Cecilie og Jesper 

Husk, at I kan følge små glimt fra hverdagen på vores facebookside https://www.facebook.com/Holluf-Pile-

Skole-144112462372/  
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