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INDHOLD 
Linds leder 
Af Torben Lind 

 

Vi starter Østskolens skoleblad med dette nummer. 
Skolebladet er vores mulighed for at kommunikere vo-
res budskaber ud i en læsevenlig form. Målgruppen er 
især forældre, elevere og ansatte på Østskolen, men 
politikere og forvaltning er også velkomne til at læse 
med.  

Vi udkommer 4 gange om året op til de 4 ferier: efter-
årsferie, juleferie, påskeferie og sommerferie. Indhol-
det vil være blandet, men udgangspunktet vil være Øst-
skolen og vinklinger i forhold til Østskolen.  

Formen kan være ledere, artikler, reportager, informationer og mange billeder. Det 
sidste kan være lidt svært i disse tider, hvor der er så stor opmærksomhed på data. 
Vi vil som udgangspunkt sørge for at indhente tilladelse til billeder, hvor der kun er 
et barn på, da denne form udstiller den enkelte, men ikke når vi fx har 3 eller flere 
på billedet og der i øvrigt ikke er navne på.  

Elever og klasser er velkomne til at skrive i skolebladet. Den ansvarshavende redak-
tør er skolelederen.  
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Bagerst fra venstre: Kenneth Hansen, Kenneth Smith og Torben Lind. 

Forrest fra venstre: Elina Sommer, Pia Dupont, Linda Tadsen og Diana Hansen. 

ØSTSKOLEN 

Østskolen består af flere afdelinger. Afhængig af hvordan man tæller, kan vi tælles som 3, 6 eller 7. Vi er 3, hvis 
man tæller os som lokaliteter. I så fald ville vi være Hylleholt, Karise og Faxe. Men hvis vi deler os op i forhold til 
skoleafdelinger og SFO’ er, er vi 6. 3 skoleafdelinger: Hylleholt, Karise og Rollo og 3 SFO’ er: Hyllen, Tandhjulet og 
Solhøjen. Den 7. afdeling ville i givet fald være modtageklassen på Rollo.  

 

LEDELSEN 

Vi er 7 personer i ledelsen på Østskolen: 

 Kenneth Hansen, afdelingsskoleleder, Karise 

 Elina Sommer, SFO-leder, Tandhjulet 

 Linda Tadsen, afdelingsskoleleder, Hylleholt 

 Diana, SFO-leder, Hyllen 

 Kenneth Smith, afdelingsskoleleder, Rollo 

 Pia Dupont , SFO-leder Solhøjen 

 Torben Lind, skoleleder, Østskolen 

Ledelsen vil løbende præsentere sig selv. 
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ADMINISTRATIONEN 
Administrationen og driften på Østsko-
len varetages især af vores sekretærer, 
de er en uundværlig del af vores hver-
dag. Vi andre administrerer også fra tid 
til anden, men sekretærerne er vores 
eksperter.  

Hver skoleafdeling har en sekretær 
tilknyttet, men da de løser opgaver på 
tværs af matriklerne, vil de også kunne 
ses på andre end deres stammatrikel.  
Vi har mere end tre sekretærer aktuelt,  

 
 
da ansættelsesgraden for nogle af 
sekretærerne er mindre end 1, og 
vi er i en overgangsfase. Det sid-
ste betyder, at vores dygtige se-
kretær, Ingrid, der har været på 
skolen i mange år snart skal pen-
sioneres og derfor kommer til at 
efterlade et hul i rækkerne.  

 

LEDELSESFILOSOFI 

Vi tror på, at den enkelte både kan, vil og gør det rigtige af sig selv, og vi har tillid til at den enkelte kan træffe den 
rigtige beslutning af sig selv. Det kræver, at vi har en klar rammesætning, der kan lede beslutningen i den rigtige 
retning. Det giver en bedre resurseudnyttelse.  

Ole Fogh Kirkeby, kendt filosof, siger et sted: ”Det modsatte af frygt er tillid. Vi behøver ledere, der tør stole på 
medarbejdernes faglighed, erfaring og ordentlighed, og på sig selv.”  

Vi arbejder derfor for at udvikle en fælles rammesætning. Deadline for dette arbejde er indeværende skoleår.  

Vi arbejder fx med strategien ”Bedst brugt tid”. Når vi laver noget, skulle det helst være sådan, at vi synes, at tiden 
har været brugt bedst muligt, hvis ikke vi kan sige ja til det, bør vi overveje, om vi kan gøre det anderledes eller må-
ske skulle lade være. Pejlemærket for ”Bedst brugt tid” kunne fx være ”Pædagogisk merværdi”. Altså, om vores ind-
sats skaber et bedre pædagogisk resultat end det, vi havde før. 

RAMMESÆTNING 

Rammesætning dækker over fx værdigrundlag, vision og grundlæggende strategier. Det er et meget omfattende 

”styringsværktøj”, da man rykker styringen ind i hovederne på folk. I stedet for at lade dem være styret af ydre reg-

ler, gør man dem til deres egne ledere. Det er meget virksomt, men det kræver øvelse.  

 

 

TRIO 
TRIO står for samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelse.  

Alle afdelinger har en tillidsrepræsentant (tr) og en arbejdsmiljørepræsentant (amr). Vi er derfor relativt mange, 
når vi mødes alle sammen. De fleste gange mødes vi på kryds og tværs afhængig af, hvad der skal samarbejdes om.  

Vi har lavet en mødestruktur for at være sikre på, at vi altid mødes og altid har kommunikationen og samarbejdet 
på plads. Nogle gange er det lettere sagt end gjort og så må vi gøre os mere umage. Vi mødes fx hver uge i den lille 
TRIO. Det vil sige, at en afdelingsskoleleder mødes med lærernes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant 
på matriklen, ligesom SFO-lederen mødes med pædagogernes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på 
deres matrikel.  

På samme måde har vi strukturer, der sikrer at trioerne mødes månedligt i 
forskellige opstillinger med skolelederen. På den måde sikrer vi et effektivt 
samarbejde. Det er af stor betydning, at vi giver os tid til at mødes om det, 
der optager os. Strukturen sikrer, at det sker. 
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SYSTEMATIK 
Østskolen har fået en helt ny ledelse på alle pladser og 
derfor har vi kunnet se på opgaven med friske øjne.  

Vi har fra starten af opereret med at gribe arbejdet med 
Østskolen systematisk an. I første omgang har vi brugt 
tid på at lære skolen at kende og analysere styrker og 
svagheder herunder især hvilke opgaver, der pressede 
sig på. Dernæst har vi brugt tid på at udvikle planer for 
vores første tre år på Østskolen og implementere dem.  

 

ÅR 1 FORÅRET 2018 

Økonomien var meget dårlig. Vi har derfor brugt kolos-
sale kræfter på at afvikle ”gæld”. På sit højeste var den 
nær 5 millioner kroner. Ved årsskiftet var den reduceret 
til ca. 1,3 millioner kroner. Vi håber at få nulstillet re-
sten, især da vi for få år siden fik nulstillet et overskud 
på 2 millioner kroner. En del af den dårlige økonomi kan 
forklares med manglende ledelse og meget stort fravær. 
Det har vi taget hånd om.  

I første omgang har ledelsen måtte give en ekstra skalle, 
hvilket betyder, at vi i første omgang har accepteret ikke 
at have en fuldtallig ledelse for på den måde at kunne 
løbe gæld ind. Det har stillet store krav til ledelsens vil-
lighed til at arbejde ekstra. Jeg har således selv i længere 
perioder fungeret som både skoleleder og afdelingssko-
leleder. Ledelsen er først blevet fuldtallig i foråret 2019.  

Det store fravær arbejder vi stadig med. Vi har fået styr 
på langtidsfraværet og har nu fokus på fraværet i al al-
mindelighed. Vi har dog ændret synsvinkel, så vi nu prø-
ver at forstå det som nærvær og trivsel. Det kalder på 
samarbejde og kommunikation. Især med tillidsrepræ-
sentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne.  

 

ÅR 2 SKOLEÅRET 2018-2019 

I år to har vi arbejdet med trivslen og på at gøre os til et 
hold. Vi har derfor udviklet en ledelsesfilosofi, som i al 
sin gribende enkelhed går ud på, at vi har tillid til, at den 
enkelte er i stand til at træffe den rigtige beslutning af  
sig selv. Det kræver rammesætning. Både af Østskolen 
og af de enkelte matrikler. I stedet for at være styret 
blindt af regler og hierarkier har vi valgt at arbejde for at 
involvere, inddrage og samarbejde. Vi har derfor arbej-
det med vores værdigrundlag, visioner og overordnede 
strategier. Vi har arbejdet med balancen mellem central 
og decentral. Hvornår er vi Østskolen og hvornår er vi 
den enkelte matrikel.  

Ledelsen har skullet finde sig selv som et hold og udvikle 
sig som en enhed, samtidig med at vi har skullet involve-
re, inddrage og samarbejde med vores medarbejdere. Vi 
har især optonet samarbejdet med tillidsrepræsentan-
terne og arbejdsmiljørepræsentanterne og inviteret dem 
indenfor i beslutningsrummet.  

 

Vi arbejder for at udvikle os som et vinderhold og vi er 
godt på vej. Resultaterne viser, at det nytter. 

Vi har på nuværende tidspunkt fx afviklet over 3,5 millio-
ner kroner, vikarforbruget er faldet fra ca. 22 % til 8 %, 
hvilket er det laveste i Faxe Kommune, trivselsundersø-
gelser i ledelsen viser, at ledelsen trives, om end man 
kun i en periode kan kræve så meget arbejde, tillidsre-
præsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne giver 
udtryk for, at de er inddraget osv. Vi opfatter det, som 
om vi er på rette vej.  

 

ÅR 3 SKOLEÅRET 2019-2020 

I år tre vil vi arbejde intensivt for at blive en god skole og 
udvikle god læring, ligesom vi vil have et stort fokus på 
at udviklet os som et vinderhold.  
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VIKARDÆKNING 

Vi registrerer løbende vores brug af vikarer, hvorefter skolebestyrelsen præsenteres for resultatet. Udviklingen i anvendelse af 
vikarer de sidste to år kan ses i nedenstående tabel: 

RESURSEALLOKERINGSMODELLER 

Faxe Kommune har indført nye resurseallokeringsmodeller for folkeskolerne og deres sfo’er. Vi mangler at gennem-
føre en første normeringsberegning, så vi ved endnu ikke, hvordan de vil virke på os.  

Som det ses af tabellen er vores vikarforbrug faldet til 8 %, hvilket vi er meget glade for. Skolebestyrelsen 
udtrykte stor tilfredshed med udviklingen.  
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PRÆSENTATION af en samarbejdspartner:  

Imran Akbar 

Imran Akbar er leder af HR afdelingen i Faxe Kommune. Når vi kender Imran, er det 
fordi Imran i mange sammenhænge har været med til at befordre udvikling og un-
derstøtte ledelsen på Østskolen.  

Østskolen har det seneste års tid arbejdet intensivt med fx økonomi, ansættelser, 
ledelse og fravær. Alt sammen sårbare områder der kræver både indlevelsesevne 
og dygtighed. Den har vi i høj grad fået af Imran.  

Imran har med stor energi været med til at etablere Østskolens ledelse som et 
team. Det er sket ved, at Imran har gennemført både test af de enkelte medlem-
mer og ledelsesgruppen, men også ved omfattende samtaler med og coaching af 
de enkelte medlemmer af ledelsen og ledelsen samlet.  

Alle i ledelsen har uden undtagelse oplevet Imran som både dygtig, engageret og 
empatisk med det resultat, at alle har følt sig løftet i samarbejdet med Imran.  

Jeg startede som skoleleder på Østskolen i februar 2018, men har allerede mange års erfaring som skoleleder. 
Hvilket er kommet mig til stor nytte i forbindelse med opgaveløsningen på Østskolen. Jeg føler mig heldig ved at 
være på Østskolen.  

 I forhold til eleverne tror jeg på, at vi sammen kan skabe resultater, der kan give dem en bedre chance i li-
vet. 

 I forhold til forældrene tror jeg på, at vi med tiden vil vise os fortjent til deres respekt, når de ser, at vi arbej-
der hårdt for at lykkes med deres børn.  

 I forhold til de ansatte tror jeg på, at der ligger en latent kraft, der venter på at blive sluppet løs og givet ret-
ning. 

 I forhold til ledelsen tror jeg på, at lysten til at præstere sammen vil rejse Østskolen. 

Tidligere ville jeg måske have været mere optaget af at gøre tingene selv, men 
tiden har vist mig, at der ligger en stor resurse i at inddrage og involvere. Langt 
de fleste ønsker at tage ansvar og trives i det. Så ud fra en simpel købmandsbe-
tragtning er det klogt at sprede ledelse ud. På den måde kan man opnå langt 
flere resultater. Det gælder derfor om at ikke bare at samle et hold, men skabe 
et hold, der har lyst til at arbejde for hinanden og for det samlede resultat. Jeg 
kalder det ”6 mand & 1 gummibåd”. Vi vil altid kunne sige, at resursen er for lille 
osv., så forskellen ligger i, at ”Det er os, der er os”. Vi udgør forskellen.  

Jeg er uddannet lærer og ser mig selv som håndværker og praktiker.  

MIT KONTOR 

Som skoleleder på Østskolen er jeg ikke noget bestemt sted, men kan findes på 
alle matriklerne. Ligesom jeg ofte er til møder andre steder i kommunen.  
Mit kontor er derfor i høj grad, hvor jeg sætter min pc. 

Østskolen, Faxe kommune 
af Torben Lind, skoleleder 

Torben Lind 

Imran Akbar 
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KÆRE ALLE  
 

Jeg blev ansat som Afdelingsskoleleder på Østskolens 
afd. Hylleholt, den 1/10 og vil i det følgende give jer en 
kort præsentation af mig selv.   
 
Mit navn er Linda Tadsen og jeg er 42 år gammel. Privat 
bor jeg i Faxe, sammen med min mand som jeg har 
kendt i mange år. Vi har en søn på 20 år, som er i fuld 
gang med sin uddannelse og ”besøger” i weekenderne.  
 
Jeg har været ansat i Faxe kommune siden 1994.  
De første mange år arbejdede jeg i det, man dengang 
kaldte socialforvaltningen, senere i Social service.  
I 2006 fik jeg en stilling indenfor skoleområdet og i 2014 
min første lederstilling. Jeg har været på skoleområdet i 
Faxe kommune lige siden og har en god bagage af rele-
vant erfaring fra skoleverdenen.  

Jeg søgte stillingen som 
afdelingsleder på Afd. Hyl-
leholt, fordi den kan opfyl-
de mine ambitioner om at 
være leder på en skole, 
hvor jeg kan være med til 
at videreudvikle børn og unges trivsel og faglighed, på 
en skole omgivet af dejlig natur der er forankret i et 
nært lokalmiljø.  
Værdierne på skolen tiltaler mig meget, og dem vil jeg 
gerne videreføre og bygge videre på. Samtidig er jeg nys-
gerrig på, hvad der gør Afd. Hylleholt attraktiv, og hvor-
dan man bliver det åbenlyse valg, når forældre skal væl-
ge skole til deres børn.  
 
Afd. Hylleholt skal også i fremtiden være en skole, der 
sætter værdifulde spor i elevernes liv, en skole hvor fæl-
lesskab og nærvær danner basis for en tryg og god sko-
lehverdag.  

VISIONER FOR AFDELING HYLLEHOLT I KOMMENDE SKOLEÅR 
FAGLIGHED GENNEM KREATIVITET OG NÆRVÆR I ET TRYGT SKOLEMILJØ 
 Vi fortæller hinanden, at uddannelse er vort lands dyrebareste råstof, og at vi skal være fremsynede, nytænkende 
og rundhåndede, når det gælder om at give børn og unge de allerbedste vilkår for at udvikle sig og blive klogere. 
Politikerne følger op ved at konstatere, at vi meget snart – hvis vi anstrenger os lidt – kan have en folkeskole i ver-
densklasse. Mens vi venter, hvad kan vi så selv gøre. 
 
Jeg mener ikke at vi skal ønske os andre steder hen eller vente på, at der kommer bedre tider, flere penge, nye 
materialer eller inspirerende konsulenter. Lærerne skal ikke ønske sig andre elever. Og eleverne skal ikke ønske sig 
andre lærere.  ….DET ER OS, DER ER OS!! 
 
Vi skal derimod fordomsfrit og i fællesskab udforske de rammer, relationer, kompetencer, passioner, fagligheder 
og virkemidler, som vi har lyst til at arbejde med. Vejen til fremtidens skole begynder lige hér. 
 
Kreativ undervisning og læring kan antage mange former. Den tilgang til kreativitet, som vi i første trin tager fat i, 
handler om at skabe et skoleliv med faglighed og læringslyst. Mange kobler kreativitet sammen med store opfin-
delser eller særlige egenskaber som kun de færreste af os besidder. Men en kreativ tilgang til læring kan være så 
simpel som at koble to kendte tilgange sammen, så det bliver til noget lidt andet eller at tilrettelægge undervisnin-
gen på en ny måde. Vi skal have mod til at afprøve nye metoder og strukturer, for kun med mod til at inddrage de 
mange ubrugte talenter som en kærkommen medvind i læringen, bliver vi den skole vi ønsker at være. 
 
Jeg vil derfor benytte lejligheden til at fortæller jer lidt om hvilke tanker vi på nuværende tidspunkt har gjort os om 
kommende skoleår. 
 
Regeringen har den 30. januar 2019 indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre 
og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen.  

Linda Tadsen 

Afd. Hylleholt, Faxe Ladeplads 
Af Linda Tadsen. 
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Med aftalen, vil indskolingseleverne (0.-3. klasse) være 2,25 klokketime mindre i skole ugentligt. Skoledagen afkor-
tes i den understøttende undervisning.  Det betyder at skoledagen slutter kl. 13:05 hver tirsdag og torsdag. De øvri-
ge dage er til kl. 14:17.  
 
For mellemtrinet og udskolingen vil skoledagen ligeledes afkortes, her med 2 klokketimer. Det kommer til at betyde 
at skolen slutter kl. 13:05 hver torsdag. Afkortningen veksles til fagdage hvor to af klassens lærere er sammen i 
klassen. Tiden anvendes blandt andet til faglig udvikling/fordybelse og læringssamtaler. Læringssamtalerne er en 
måde at arbejde systematisk og helhedsorienteret med elevens faglige, personlige og sociale kompetencer. Formå-
let er, at eleven bliver motiveret for læring ved tydeligt at kunne følge egen progression, blive bevidst om egne læ-
ringsstrategier og bliver mere selvstændig i sin egen læringsproces. Samtalerne skal være læringsmotiverende for 
eleven og pege fremad. De skal få eleven til at reflektere over egen læring.  
 
I kommende skoleår vil pædagogerne varetage den understøttende undervisning i indskolingen. På alle klassetrin 
vil den understøttende undervisning blandt andet have fokus på at understøtte fagene dansk og matematik. Derud-
over vil fokus være på kreativitet, bevægelse og meditation/mindfulness. 
 
I næste skoleår genindfører vi de ”Anderledes Uger”. Foreløbig arbejder vi med 2 uger årligt, hvoraf den ene ligger 
op til forårskoncerten.  
 
ET TRYGT SKOLEMILJØ - VENSKABSKLASSER PÅ AFD. HYLLEHOLT:  
Konstellationen venskabsklasser sikrer omsorgstræning den ene vej og tryghed den anden vej. Hvis venskaberne 
mellem klasserne skal opstå, kræver det fællesaktiviteter, der kan bygge venskabet op. Alle elever i klasserne parres 
med en ’store-ven’, så de har én person at forholde sig til. Alle klasser får en venskabsklasse, den klasse hvor 
”storevennen går”. 
 
Hver fredag efter morgensang, arbejdes med forskellige emner i venskabsklasserne (30 min). 
 
Derudover vil der i løbet af skoleåret være en række aktiviteter og pligter som venskabsklasserne har med hinan-
den.  
 

MÅLSÆTNING FOR VENSKABSKLASSER – MAN DRILLER IKKE SINE ”VENNER” 
 
Fælles målsætning:  
 Relationer på tværs af alder og klassetrin skaber en mere tryg hverdag for alle  
 Bekendtskaber og venskaber modvirker mobning og skaber trivsel  
 Børnene får gode rollemodeller blandt hinanden  
 Os og de andre bliver til ”vi”  
 Børn lærer gennem samarbejde og sociale relationer  
 Fagligt samarbejde styrker fagligheden hos både store og små  
 Faglige og sociale relationer på tværs af afdelinger styrker skolens fællesskab  
 Venskabsklasser er et afsæt for fagligt samarbejde mellem afdelingerne – også for personalet  
 
De yngste elever:  
 At de føler tryghed ved at kende en gruppe "store" meget godt  
 At de omgås "de store" på en positiv måde 
 At de erkender, at de kan bruge og lære af "de store"  
 At de kan udvikle en social ansvarsforståelse 
 
De ældre elever:  
 At de kan føle ansvar overfor en gruppe "små" elever 
 At de kan udvikle selvværd ved at undervise de "små" elever 
 At agere rollemodeller 
 At formidle viden på en forståelig måde, hvilket stiller krav til pædagogiske og kommunikative kompetencer 
 At de kan udvikle hensyns- og ansvarsfølelse 
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Nærvær - MOBILFRI SKOLE 
 
På afdeling Hylleholt tester vi i det kommende skoleår, 
mobilfri skole. Vi ønsker at arbejde på et øget fokus på 
fællesskab og nærvær både i undervisningen og i pauser-
ne. Når man går rundt med sin mobil, er fokus på den. Vi 
vil hellere have, der er fokus på at være sammen med 
hinanden og på at lære. Og det er vi med til at fremme, 
når der ikke er fokus på Instagram, Snapchat og alt mulig 
andet. 
 
Hjerneforskere ved, at hvis læring skal sætte sig fast, 
kræver det aktivering af hippocampus, hjernens lærings- 
og hukommelsescenter. Hvis vores opmærksomhed er 
utilstrækkelig eller vandrende, sker det ikke. Vi ved også 
fra forskning at multi-tasking er en illusion.  Mennesker 
kan ikke været optaget af sociale medier og samtidig op-
fatte hvad en person i det fysiske rum siger.  
 
Det handler også om nærvær, eleverne imellem. 
 
Allerede i indeværende år, har vi forsøgt at være mobilfri 
på 7. årgang og vi har kun positive erfaringer. Derfor vil 
vi nu udbrede ordningen til den samlede afdeling. 

Når mobiltelefoners tilstedeværelse i folkeskolen disku-
teres, syntes det at vække en ur refleks hos nogle, nem-
lig modtanden mod forbud. Vores pointe med mobilfri 
skole har dog ikke været forbud, men i stedet et tilvalg af 
en anden virkelighed end den konstant distraherende og 
distancerende effekt mobiltelefonerne har i en skole-
hverdag. Det betyder ikke, at vi ikke ønsker at trække på 
den teknologi som er en del af de unges liv, eleverne vil 
fortsat bruge deres Cromebooks i undervisningen, pau-
serne undtaget. 
 
Helt praktisk betyder det at mobiltelefonerne låses inde 
ved skolestart og hentes igen, når eleverne har fri. 
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DEN NYE SKOLEBESTYRELSE 
Den nye skolebestyrelse tiltrådte ved skoleårets begyn-
delse. Skolebestyrelsen består af elevrepræsentanter, 
medarbejderrepræsentanter samt forældrerepræsen-
tanter som alle bliver valgt af hhv. elever, lærere og pæ-
dagoger samt forældre til elever fra alle tre skoleafdelin-
ger. Der er mindst én forælder i bestyrelsen fra hver af 
de tre afdelinger: Karise, Hylleholt og Rollo. Forældrere-
præsentanterne hedder Fie Munck Blume, Tommy Pe-
dersen, Merete Fohlmann, Michael Lilliekvist, Jens Mor-
tensen, Lars Christiansen samt undertegnede.  
Den nye skolebestyrelse tiltrådte sammen med en 
helt ny ledelse, og vi har fra starten haft et positivt 
samarbejde. Vi mødes en gang om måned, og det er 
forskelligt fra gang til gang, hvilken matrikel vi mødes på. 
En gang imellem er det nødvendigt at mødes ekstraordi-
nært.  
 
HVAD LAVER SKOLEBESTYRELSEN?  
Ifølge Undervisningsministeriets hjemmeside er det 
skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for 
skolens virksomhed: 
 
 Undervisningens organisering (fastlægge elever-

nes undervisningstimetal på hvert klassetrin, sko-
ledagens længde, understøttende undervisning, 
holddannelse, samarbejdet med lokalsamfundets 
kultur, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, 
udbud af valgfag, specialundervisning på skolen 
og elevernes placering i klasser) 

 Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og 
forældrenes ansvar i samarbejdet 

 Arbejdets fordeling mellem lærerne 
 Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden 
 Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende  
 
 
SKOLEFRITIDSORDNINGENS VIRKSOMHED 
Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende sko-
lens budget og undervisningsmidler. Vi deltager også i 
ansættelsessamtaler af ledelse og lærere.  
Skolebestyrelsen fastsætter ordensregler og værdire-
gelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elever-
nes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.  
 
 
 

 
 
 
 
Der er altså mange spændende aspekter af skolens 
virksomhed, man som forældrerepræsentant kan få 
indflydelse på. 
 
I indeværende år har vi brugt megen tid på økonomi og 
høringssvar. Vi har blandt andet mødtes med Børn & 
Læringsudvalget i Faxe Kommune for at drøfte nogle af 
Østskolens udfordringer, men det er for tidligt at sige, 
hvad der mere konkret er kommet ud af vores møde. 
Med en ny bestyrelse og ny ledelse har det ikke været 
hensigtsmæssigt at iværksætte mange nye tiltag.  
 
I den kommende tid vil bestyrelsen arbejde på at styrke 
kommunikationen med skolens forældre. Vi ser gerne, at 
skolebestyrelsen spiller en vigtig rolle i udviklingen af 
Østskolen. I den forbindelse er det vigtigt at sikre foræl-
drenes engagement og opbakning.  
 
Inden længe skal Intra erstattes af AULA, og vi håber, at 
det vil give mulighed for at forbedre kommunikation og 
inddragelse, ligesom vi glæder os til at have en fast spal-
te i skolebladet. Indtil AULA bliver implementeret, er det 
muligt at skrive til skolebestyrelsen over ForældreIntra.  

Sean Littlewood 

Skolebestyrelses-formanden 
Af Sean Littlewood, Formand. 
På vegne af skolebestyrelsen på Østskolen. 
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DRAMAUGE PÅ AFD. KARISE 

Af Ester Marie Kapper & Laura Christine  

Petersen K7S. 

I uge 13 har udskolingen på afd. Karise dramauge. Ele-
verne er delt ud på fem forskellige hold efter deres eget 
ønske.  

Det største hold er dramaholdet, som er et valgfagshold, 
der har arbejdet med drama og teater siden skoleårets 
start. 

De resterende elever er delt ud på de fire andre hold: 
Bageri, musik, marketing bureau og et lille teknikhold 
med udvalgte elever. 

Selve forestillingen, som hedder “This Is My Life”, bliver 
vist to gange: torsdag den 28. marts for alle elever på 
afd. Karise samt om aftenen for familie, venner m.fl. kl. 
19:00 i Karise Hallen. 

DRAMAHOLDET  
Det største hold er dramaholdet, her bliver der spillet en 
musical omhandlende Kim Larsen og hans liv. I starten af 
skoleåret var det meningen, at dramaholdet ville opføre 
“Midt om natten” The Musical. Men efter Kim Larsens 
død, den 30. september 2018, blev dramaholdet hurtigt 
enige om at lave en musical, der omhandler hans liv. 

Musicalen blev til: “This Is My Life”. 

Hovedrollen som Kim Larsen bliver spillet af  
Simon Paaske fra 8.P. 

Stykket er skrevet af Laura Nissen- Petersen,  
Sara Shaughnessy Hansen og Lærke Meyer Jørgensen fra 
9.I, Iluna Vinther Jorsø fra 8.P. samt instruktør og lærer 
Dorthe Højer. 

MUSIKHOLDET 
Det andet mindste hold er musikholdet, og her bliver der 
øvet musik til den store guldmedalje. Musikholdet skal 
spille til musicalen. Der bliver spillet både klaver, bas, 
trommer og mange andre instrumenter, og de spiller 
sange som ”Midt om natten”, ”Masser af succes”, ”This 
Is My Life” m.fl. 

MARKETING 
På marketing bliver der produceret reklameskilte, bil-
letter, teaterbrochure, avis m.m. 

Det er også marketing, der stå for at fremstille og sælge 
billetter til musicalen torsdag aften, og prisen er 25 kr. 
pr. billet. 

BAGERI 
I bageriet bliver der blandet, rørt og bagt kager i masse-
vis. Bageriet bager kager til hele skolen, som man kan 
købe i ugens løb og til forestillingen torsdag aften. De 
bager fx drømmekager, pandekager, cookies, brownies 
og lagkager. 

TEKNIKHOLDET 
Teknik står for lys, scene, lyd og siddepladser til forestil-
lingen. Teknikholdet har et stort ansvar for, at tingene er 
klar til forestillingen. Skolen har lejet lys spots og røgka-
noner til lejligheden. Teknikholdet har også sat hele sce-
nen op. 

Alt i alt har det været super sjovt, og dejligt med et 
afbræk fra hverdagen. 

Marketing arbejder med plakater og artikler. 

Der er gang i bageriet. Og her bages der pandekage af Lars 

fra 7. S. 
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Der bliver øvet før forestillingen torsdag aften. 
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FASTELAVN 2019 
Af Axel Scheuer. 

Elevrådet på Østskolen afdeling Hylleholt er stolte over at meddele, at fastelavn var en suc-
ces.  
Vi er glade for at eleverne, forældrene, og skolens personale har bakket op om vores arbejde.  
 
Vi har brugt lang tid på, at denne dag skulle blive så god som muligt. Dette blev ført ud i livet 
ved hjælp fra kontoret. Selve dagen startede med trivselsdag, derfor var eleverne i deres 
klasser indtil kl. 9.  
Efter kl. 9 bevægede eleverne sig over til de forskellige tønder, som vi havde hængt op.  

 
Imens eleverne slog katten af tønden, gik elevrådet 
rundt og vurderede kostumer. Efter at eleverne hav-
de slået katten af tønden, samlede elevrådet sine 
vurderinger og skrev diplomer til bedste udklædte. 
Dette gik dog lidt galt, da vi blev 20 minutter forsin-
ket, så eleverne måtte vente lidt ekstra tid. 
 
En stor tak til Superbrugsen Faxe Ladeplads, som gav 
en god pris på tønder, kakao og fastelavnsboller. 
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Den store BAGEDYST 
Af Niclas Abildgaard. 

 

HVAD ER BEDRE END AT BAGE KAGER, 

OG SPISE DEM? AT LAVE DET TIL EN 

KONKURRENCE. 

 

En blid og kærlig stemme begyndt at snakke, og pludse-
lig var hele lokalet stille og fokuserede på denne stem-
me, og hvad det var dén ville sige. Med et spjæt var alle 
lysvågne, opgaven var nemlig ved at blive fortalt.  
 

Den nævnte opgave lød: “ I har nu de næste lektioner til, 
at lave et design af jeres kager, kravene er at det skal 
være en kage, intet andet. I vil have næste gang, og næ-
ste, næste gang til at øve jer på at lave tingene til ka-
gen.”   

Så da opgaven var forstået 
gik alle grupper i gang. Der 
var mange forskellige teg-
ninger og idéer, nogle var 
meget kreative andre var 
klassikere, og nogle bare 
mega flotte.  Grupperne 
fik deres designs og deres 
indkøbslister godkendt, og 
så blev der ellers dømt fri!  

Så var det tid til at øve sig 
på at bage kager, lave fon-
dant, og chokolade bunde. 
Nogle fandt ud af at det 
var lidt sværere end man 
troede, og fejlede derfor 
på det første forsøg. Nog-
le droppede deres idéer 
om fondant, bunde, 
mousse og pynt. Andre 
blev ved og ved, og endte med et rigtig godt produkt.  

Nu var tiden inde, endelig var det mandag, endelig var 
det blevet tid til at afholde  

  Den store bagedyst.  

Nogle var mega klar,  andre var nervøse, men i det store 
hele var alle klar. Starten gik og alle gik i gang. Folk gjor-
de som der var blevet aftalt individuelt i de forskellige 
grupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En klog mand sagde engang:  

“Practice makes perfect”  - Master Cheng. 

Kagerne så enormt godt ud denne gang og der var bare 
mega godt styr på alting. Folk lavede deres kager til per-
fektion.  
Da folk havde lavet deres kager Næsten færdige, kom de 
på køl, og der stod de til dagen efter, hvor det store 
“event” skulle afholdes.  

Dagen derpå; Kagerne var nu endnu flottere end da de 
kom på køl. Nu havde de 
sat sig pænt og var meget 
mere præsentabel end 
dagen før da de kom på 
køl.  
Den sidste tid inden Dom-
merne (Elever fra 8- og 9 
klasse) kom blev den sid-
ste hånd lagt på værkerne 
nogle satte friske bær på 
deres kage, eller pyntede 
den med det sidste glasur 
eller fondant.  

 
Tiden var kommet, nu var 
dommerne ved døren og 
skulle til at smage kager-
ne. Der var en klar favorit.  

 
 Vinderen af den bedste 

kage var gruppen der vandt med over 24 skeer.  
Mega flot kage! 
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VI ØNSKER at skabe en fantastisk fritid, for vores børn 
hvor der er mulighed for at slappe af og hygge efter en 
lang og lærerig skoledag. Samt at de også har en mulig-
hed for at vælge en voksen styret aktiviteter til, når de 
har lyst og brug for det.   

I APRIL måned glæder vi os til påsken, hvor vi klipper og 
skriver gækkebreve sammen med børnene i krea. 

TUMLEREN bliver brugt til styret leg af de voksne, samt 
dage med fri leg, hvor børnene kører på wavebord og 
styrke deres motorik, ved at de kan hoppe rulle og krav-
le rundt i ribberne og på madrasserne.  

I KØKKENET bliver der hverdag stillet noget frugt eller en 
mad frem som børnene kan spise i ro og mag ved vores 
dejlig lange køkkenbord. Her er der altid en voksen som 
tager imod når de kommer fra skole og siger farvel når 
de går hjem. I forældre er også altid velkommen til at 
sætte jer med en kop kaffe og tag en snak omkring jeres 
barns eftermiddag.  Børnene og de voksne spiller ret 
ofte et spil uno eller kort sammen ved køkkenbordet. 

Rundt omkring i SFO’EN er der små rum i rummene, som 
børnene kan hygge sig i, sammen eller alene, der skal 
være plads og rum for begge dele.  

TORSDAG er der HAL DAG for både SFO HYLLEN og SFO 
HYTTEN. De store er ret gode til at passe på de små.  

FREDAG har vi gamer dag. 

Med forårets komme, bliver uderummet også mere 
attraktivt, og vi har købt nye brædder ind som kan bru-
ges til at bygge huler og borge med. 

BÅLET på den lille legeplads vil også snart komme mere i 
brug. Det giver ro i sjælen at sidde og hygge sammen, 
samt at kigge ind i et bål. 

Vi er godt i gang med at få en 3. KLASSESKLUB op og kø-
re, hvor der er et arrangement 1 gang om måneden, 
sammen med KENNETH og KASPER. Det er en langsom 
indkøring i SFO II. Når vi kommer til 1. juni må børnene i 
3. kl. begynde at besøge SFO II om eftermiddagen.  

NY MEDARBEJDER 

Michelle Aagaard startede 1. april i år på SFO’en , så hun 
er spritny og fuld af dejlig energi. Hun får også sin gang 
på afd. Hylleholt til støtte/inklusion. 

SFO Hytten, Faxe Ladeplads 
For os er det vigtigt at de unge har lyst til at komme og 
hygge sammen, og der vil altid være tilbud om forskellige 
aktiviteter i løbet af ugen. Der vil være mulighed for at 
slappe af med en hygge snak, en eftermiddagsmad, et 
computerspil, en god bog eller spille spil, bordtennis, bil-
lard, bordfodbold, samt kreativ udfoldelser. 

Vores aktiviteter bliver skrevet op på Tabulex opslagstavle, 
hvor I kan følge med i hvad ugen byder på af stort og småt. 
I kan gå ind via sfoweb.dk og oprette jer, hvis ikke i allere-
de har adgang til Tabulex. 

I Juniorklubben er der spisning hver torsdag og hygge til kl. 
21.00. Husk at komme i klubben og melde jer til senest 
onsdag, så der bliver handlet ind til det antal unge som 
kommer for at spise. 

Michelle Aagaard 

SFO Hyllen, Faxe Ladeplads 
Af Diana Hansen. 
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SFO SOLHØJEN - HVAD SKER DER LIGE NU? 

Mange af jer kender måske allerede SFO Solhøjen, beliggende på den solfyldte 
bakke. Vi er en institution som både har SFO I og SFO II under samme tag.  

Begge afdelinger arbejder tæt sammen fordi vi ønsker at der skal være tryghed i 
børns overgange.  

Når børnene starter i 3. klasse bliver de automatisk medlem af vores “3. klasses 
klub”.   

I vores 3. kl. klub har vi ugentlige arrangementer. Vi har bagedage, hvor børnene 
selv bager f.eks. pandekager eller kager. Vi tager i biografen, ud at bowle og ud at 
spise på restaurant. Der er også hyggeaftener på SFO’en, hvor vi  blandt andet hol-
der pizza disco. Vi afholder alle disse arrangementer for at styrke sammenholdet i 
3. klasses gruppen også på tværs af klassetrinnet.  

Børnene har mulighed for at være på besøg i SFO II hver dag. Så bliver børnene 
fortrolig med både Pizza disco - (Her snørebåndspisning, se billedet herunder) 
Henrik, som bestyrer SFO II og med lokalerne og de regler der er dér. 

NYE MEDARBEJDERE 

Vi vil også lige præsentere vores nye medarbejdere som startede på Solhøjen i år. 
Lotte Baltzer og Camilla Jørgensen. Udover at være dygtige pædagoger på SFO I, 
er de også at finde på Rolloskolen hvor de varetager både inklusionsopgaver og 
understøttende undervisning. 

SFO Solhøjen, Faxe 
Af Pia Dupont. 

I DEN KOMMENDE TID 
Vi står overfor omrokeringer på vores 
funktioner. Bl.a.  skal SFO II bytte lo-
kaler med vores Café . Det er en for-
andring/forbedring som vi ser frem til, 
det vil give endnu bedre sammen-
hæng i vores hus. Mere om det i næ-
ste skoleblad hvor vi endnu en gang 
vil have fokus på børns overgange, 
denne gang om skiftet børnehave - 
SFO - skole.  

Camilla Jørgensen 

Lotte Baltzer                                                  
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HVEM ER JEG 
Et frisk pust på 45 med begge fødder solidt plantet på 
jorden. Jeg er gift og har to skønne drenge på 10 og 12. 
 
MIN BAGGRUND 
Jeg er oprindeligt uddannet pædagog i 2003. Har gen-
nem de sidste 12 år arbejdet i Faxe Kommunes Kompe-
tencecenter for struktureret pædagogik, Øen, hvor jeg 
har været pædagogisk vejleder samt teamkoordinator. 

 
SFO TANDHJULET 
Jeg glæder mig til at være en del af at få videreudviklet 
på den allerede gode pædagogiske praksis, der er i Tand-
hjulet, så børn og voksne til stadighed får en dagligdag 
med udeliv, bevægelse, kreativitet, leg, glæde og gode 
relationer. Derudover ser jeg frem til at være en del af 
Østskolen og dens videre udvikling. 
 

MINE VISIONER 
Jeg håber på at være med 
til at få skabt et ”Karise i 
fællesskab”, hvor børneha-
ve, skole og SFO samt fri-
tidsliv gennem et tæt samarbejde er med til at skabe 
sammenhænge i det gode børneliv gennem gode inklu-
derende læringsmiljøer både i forhold til det faglige og 
sociale.  

Ny SFO-leder på Tandhjulet, Karise  
Af Elina S. Sommer.  

Elina S. Sommer  
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PÅ SFO TANDHJULET I KARISE er der 
fantastiske udendørs muligheder, der 
indbyder til masser af bevægelse og 
gode lege. 
 

Vi prioriterer at være ude MINDST 30 
MIN. hver dag efter skole, da det både 
styrker børnenes fællesskaber og deres 
motorik. 
Derudover er det sundt for børnene at 
komme udenfor og bevæge sig og bru-
ge fantasien efter en lang skoledag. 

MOONCARS, HOCKEYBANE, SANDKAS-
SEHUS OG KLATRESTATIV er i brug hver 
dag. 
Vi har derudover en multibane, som 
oftest bliver brugt til fodbold, men vi 
spiller også basketball, høvdingebold 
samt mange andre boldspil. 

Vores grønne område bliver flittigt 
brugt sommer og vinter af mange børn: 
De KÆLKER om vinteren og RULLER sig i 
GRÆSSET om sommeren. Bakkerne ind-
byder til en masse forskellige lege. 

Til slut vil vi nævne vores BÅLHUS som 
bliver brugt når vejret er med os. 
Vi laver især TOMATSUPPE, PANDEKA-
GER og SNOBRØD til stor glæde for bør-
nene. 
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SKOLEVALG 19 
Af Michelle Nielsen, Emilie Jensen, Maria Garp, 

Mary Pedersen & Mathias Kristensen. 

I løbet af januar har der på de danske skoler væ-
ret skolevalg for ottende og niende klasse. Vi er 5 
elever fra Østskolen afd. Rollo i Faxe, som har 
overværet valget.  

Tirsdag d. 29 januar blev der afholdt debat, og 
torsdag d. 31 januar var der valgaften. 

Tirsdag d. 29. januar 2019, blev der afholdt debat 
på Rolloskolen i Faxe, hvor 8. og 9. klasserne fra 
Østskolerne på Sjælland var inviteret til debat.  

Ungdomspartierne som var der, var Venstre, En-
hedslisten, Liberal alliance, Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og 
Socialistisk folkeparti.  

De debatterede i alt fem mærkesager, som var 
dem, der havde vakt mest interesse hos eleverne 
på Østskolerne. 

Vi synes, at debatten var meget spændende. De 
forskellige partier havde nogle gode udgangs-
punkter. Eleverne virkede til at være meget en-
gagerede i debatten, og fik også lov til at byde 
ind til de forskellige mærkesager. 

Noget som vakte stort bifald, var, da Konservati-
ve talte om mærkesagen “Strengere straffe for 
vold og overgreb.” 

 

VALGAFTEN  

Torsdag i fælleslokalet Bifrost på Rolloskolen i 
Faxe, blev der afholdt valgfest for alle 8. & 9. 
klasserne fra Østskolen og Møllevang fra Rønne-
de. Valgaftenen bestod af en kort tale fra borg-
mesteren Ole Vive, en kahoot med 25 spørgsmål 
som var primært omkring politik og et show fra 
komikeren Mahamad Habane. Undervejs var der 
også et par pauser, hvor eleverne fik lov til at gå 
rundt og snakke med folk fra andre skoler, gå 
udenfor og trække lidt friskt luft, eller sidde ved 
deres eget bord og snakke med dem man ken-
der. 

 

 

SPONSORER 

Der var sat chips ved hvert bord, og i bo-
den på skolen kunne man få 2  gratis soda-
vand i løbet af aftenen. Disse ting var 
sponsoreret af MENY i Rønnede. 

Kulturudvalget i Faxe Kommune gav 
23.000 kr. til det fælleskommunale elev-
råd, så der var mulighed af, at de kunne 
booke Mahamad Habene.  
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MORGEN-UDFORDRINGER PÅ HYLLEHOLTSKOLEN 

For alle børnenes sikkerhed er det nødvendigt at få bedre 
måde at parkere ved skolen. 
Sikkerhed for børnene, ikke bare ens egne men alle børn. 
Biler og børn er et farligt match, børn der bliver sat af ved 
skolen, og andre der parkerer rundt omkring for at følge 
med ind til skolen. 
 
De fleste prøver at parkere ved den lille parkeringsplads tæt 
ved skolen, men den bliver hurtigt optaget. 
 
Hvis man fortsætter et lille stykke kommer man til en afsæt-
ningsplads (bussløjfen) hvor man ikke kan parkere men kun 
sætte barnet af. 
 
Lidt længere henne er der en stor parkeringsplads ved Hal-
len. Der er god plads til mange biler, så for alle børns skyld, 
brug denne. 

Den lille parkeringsplads 
 - som hurtigt bliver optaget 

 

Bussløjfen - til afsætning 

Parkeringspladsen ved  

Hallen  

- hvor der er masser af 
plads. 

Pas på dine og mine børn 
Af Solveig Frederiksen. 

 

 

Parkering ved afd. Hylleholt 
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KOMMENDE ARRANGEMENTER: 

11. april: Forårskoncert, afd. Hylleholt. 

12. april: Rynkebyløbet, alle skolerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT FRA KONTORERNE PÅ ROLLO, KARISE OG HYLLEHOLT 
Af Karin Bruun Jensen 

 

Pr. 1/5-19 ændres telefon- og kontoråbningstiden, således at 
telefontiden og kontorets åbningstid er: 

 

MANDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG MELLEM 
KL. 8-12  

OG TIRSDAG MELLEM KL. 8-15. 

Ved uopsættelige henvendelser kan skolens kontor kontaktes 
på akut telefonnr. 56 20 46 91.  

AULA 
Den 1. august 2019 overgår skolerne fra Intra til Aula. Det bety-
der, at alle forældre skal have genereret et UNI-login. På Intra 
ligger der en vejledning til, hvordan man gør dette. Vi henstiller 
til at dette gøres hurtigst muligt i løbet af foråret, så vi alle er 
klar og beredt når Aula ruller ind over os.  

BEMANDINGEN 
Der har over de seneste måneder været rokeret lidt rundt blandt det administrative personale.  
Bemandingen er følgende: 

Karise: Kirsten Nielsen og Ingrid Kühnel, Ingrid går på efterløn medio maj 2019. 

Rollo: Pia Madsen, nyansat pr. 1. januar 2019. 

Hylleholt: Karin Bruun og Solveig Frederiksen, Solveig er ansat i seniorjob pr. 15. januar 2019.   
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FORÅRETS FERIER: 

Påskeferien fra lørdag d. 13. april til og med mandag d. 22. april. 

1. maj. 

St. Bededag fredag d. 17. maj.  

Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 30. maj samt fredag d. 31. maj. 

Grundlovsdag onsdag d. 5. juni. 

2. Pinsedag mandag d. 10. juni. 

Sommerferien starter lørdag d. 29. juni.  


