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Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

En ny verdens muligheder åbner sig……
……..efter sommerferien for Nordborg Kommunes
skolesystem. Endnu en ny skolestruktur tilpasset den
nærmeste fremtidens udfordringer ser dagens lys efter et
grundigt forarbejde og med involvering af mange parter og
interessenter.
Hovedemnet i denne udgave af E SvenstruPPe’ er derfor
også naturligt den nye skolestruktur, som bl.a. betyder, at
der opstår en ny skole med navnet ”Nørreskovskolen”
bestående af Hjortspringskolen og Guderup skole.
Ikke kun de fysiske rammer ændres, men også indhold og
værdier er der arbejdet med. Der lægges op til et endnu
tættere samarbejde mellem forældre og skole, bl.a. illustreret
med følgende vigtige klip fra et af indlæggene………
………..her kommer forældrene ind som en vigtig
samarbejdspartner. Der har gennem de sidste mange år
været en bevægelse væk fra familien som det altafgørende
omkring børnenes opdragelse og over til at det skulle det
offentlige, børnehaven, skolen og SFO’en tage sig af. Med
overskriften fælles børn – fælles ansvar, har vi villet
signalere, at krigen er ovre. Det er ikke forældrenes ansvar,
det er ikke skolens ansvar, men et fælles ansvar. Det vi så
skal have arbejdet med at få afklaret er hvem der tager sig af
hvad.
Afklaringen skal bygge på en klar melding fra skolerne om,
hvad skolen vil og kan, og en udmelding fra skolerne som
fortæller hvorfor den har brug for forældrene – for det har
den!!
Det er derfor en forventning fra byrådet, at den enkelte skole
laver en ”forventningsafklaring”, eller værdidebat, som
bygger på tre vinkler:
 Hvad forældrene kan forvente sig af skolen ?
 Hvad skolen forventer af forældrene ?
 Hvad skolen forventer af eleven ?

Det og meget andet kan du glæde dig til at læse mere om på
de kommende sider. God fornøjelse !
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Svenstrup Ringriderforening

Rytteroptoget starter i Himmark klokken 1200.
Optoget følger den sædvanlige rute med ledsagelse af Muta in
Brass og Nordborg brandværnsorkester.
Vi opfordrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen
ekstra festlig.
Vel mødt på festpladsen !
Arrangører: ringriderforeningen, cykelklubben og SUF
Juni 2003
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Hjortspringskolen 

Nørreskovskolen

Nørreskovskolen
Ak ja. Så er et sidste gang, at bladets
redaktør skal skrive ”Hjortspringskolen” i
overskriften til skolestoffet. Når næste blad
udkommer i august, er den nye skole,
Nørreskovskolen, startet.
Navnet til den nye skole er resultatet af et
stort arbejde i skolebestyrelsen, som har
haft et udvalg nedsat for at finde frem til et
godt navn. Alternativet havde været, at
skolen skulle hedde Guderup skole, og det
synes vi ikke var dækkende, når skolen
består af 3 afdelinger, Guderup, Svenstrup
og Stevning. Det ville også have set lidt
mærkeligt ud, hvis der skulle have stået
Guderup skole på bygningerne i Svenstrup
og i Stevning.
Personligt synes jeg, at det er et rigtig godt
navn. Nørreskoven er kendt af alle, og
skoven dækker skoledistriktet i hele den
østlige side. Da vi lavede Hjortspringskolen,
var navnet oplagt. Det var lidt sværere
denne gang, men det lykkedes.
Planlægningen af næste skoleår har i år
været meget præget af den nye skole. Stort
set alle rutiner bliver vendt og drejet. Vi har
lavet ny timefordelingsplan, ny model for
hytteture og lejrskoler, nye modeller for
skole/hjem samarbejdet, ny organisation,
hvor elever og lærere kommer til at arbejde
sammen i mindre teams. Lige nu er vi
færdige med lærernes fagfordeling og er
ved at finde ud af, hvordan første skoledag
skal arrangeres. Den 23. og 24. maj tager
alle lærere og skolebestyrelser på kursus,
hvor mange af de nye tiltag skal drøftes.
I starten vil man sikkert ikke opleve de store
forandringer. Vi starter stille og roligt og
udvikler tingene, så alle kan følge med. Den
største del af undervisningen kommer stadig
til at foregå i klasser, som vi kender det nu.
Hen ad vejen vil man opleve, at der sker
mere undervisning på hold, hvor niveauet er
Juni 2003

tilpasset den enkelte elev. Jeg tror på, at det
faglige udbytte for den enkelte elev bliver
større med den nye organisation. I løbet af
næste skoleår vil alle lærere blive uddannet
i Gardners teorier om de mange
intelligenser.
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Sidste skoledag
Sidste skoledag er i år fredag den 20. juni.
Aftenen inden, torsdag den 19. juni, holder
vi vores traditionelle afslutning på skolen i
Svenstrup. Forældreforeningen er på pletten
for at stå for den kulinariske afdeling.

I forbindelse med den nye struktur er det jo
besluttet,
at
Hjortspringafdelingen
af
Nørreskovskolen skal gå fra 0. til 6. klasse,
hvorefter de fortsætter deres skolegang på
skolen i Guderup.

I år skal vi jo tage afsked med 2 klasser, idet
6. klasse også har sidste skoledag på
Hjortspringskolen.

Arrangementet starter kl. 18.00.
Ejvind

Hytteture og lejrskoler
Så er vi ved den tid, hvor alle klasser
farer land og rige rundt.
7. klasse har været på Bornholm, og her
er nogle indtryk fra turen
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Ferieplan for skoleåret 2003/2004
Første skoledag efter sommerferien er mandag, den 4. august 2003

Ferie:

Første feriedag:

Sidste feriedag:

Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
Store Bededag
Kristi Himmelfartsferie
Pinseferie

Lørdag, den 11. oktober 2003
Lørdag, den 20. december 2003
Lørdag, den 7. februar 2004
Lørdag, den 3. april 2004
Fredag, den 7. maj 2004
Torsdag, den 20. maj 2004
Lørdag, den 29. maj 2004

Søndag, den 19. oktober 2003
Søndag, den 4. januar 2004
Søndag, den 15. februar 2004
Mandag, den 12. april 2004
Søndag, den 23. maj 2004
Mandag, den 31. maj 2004

Første dag i sommerferien år 2004 er lørdag, den 19. juni 2004.

Skolebestyrelsen
Nørreskovskolen
Det er det nye navn på vores fælles nye
skole.
Nørreskoven
er
et
dejligt
naturområde, som vi alle kender. Det
strækker sig over de to gamle skoledistrikter
og bliver benyttet af begge skoler i
undervisningen.
Men et navn kan ikke stå alene. Derfor er vi
også i gang med at få lavet et logo, som vi
forestiller os vi kan møde på hjemmesiden,
brevpapir, T-shirts, batchers, skilte osv.
Vi har godt gang i samarbejdet: fælles
skolebestyrelsesmøder
med
mange
beslutninger – jeg har prøvet at give et
indblik i, hvad vi har arbejdet med og
forventer
at
skulle
arbejde
med
efterfølgende i årsberetningen. Bl.a. har vi
også besøgt 4 skoler på Fyn, der kører med
faseinddeling. Det gav inspiration til
ombygning/tilbygning – og vi blev faktisk
ikke misundelig på den helt nye HC
Andersen Skole i Odense – vi har i hvert
fald miljø i vore gamle bygninger, og det
viste de andre skoler, at man fint kan bevare
ved ombygning/tilbygning.

Fællesmødet den 12. maj 2003
Juni 2003

Det var med stor glæde, at vi afholdt
fællesmøde med årsberetninger fra de to
gamle skoler, indlæg fra Pernille Thorup om
de politiske forventninger til skoleudviklingen
og Ejvind fortalte om den nye skole med
faseinddeling mv.
Ikke mindre end ca. 200 interesserede
forældre var mødt op – det tog vi i
bestyrelserne som udtryk for interesse for
deres børns fremtid i den nye skoleform og
også som opbakning til bestyrelserne.
Efterfølgende gav de samme forældre os
mange gode forslag til, hvad de forstår ved
en god skole.
Disse forslag tager vi nu med på et
fællesseminar med lærerne den 23. og 24.
maj. Det kommer I til at høre mere om.

Årsberetning
Denne beretning kan ingen vel være i tvivl
om vil bære præg af den nye skolestruktur.
Den 5. marts 2002 blev en ny
skolebestyrelse valgt og samme dag fik vi
del i en MEGET stor opgave: ny
skolestruktur, men hvilken?
Gardners
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teorier,
heldagsskole,
fasedeling,
hjemsteder, rullende skolestart, teams –
mange nye ord føg gennem luften og i
aviserne – og hvad ville politikerne med
disse mange ord? Og samtidig skulle
skolerne i kommunen ændres til større
enheder – betød det sammenlægning eller
nedlæggelse for vores skole?
Vores meget aktive daværende formand
Pernille Thorup var foregangskvinde for at
skolebestyrelsen fik stablet et borgermøde
på benene, hvor ikke mindre end 200 mødte
op den 3. april 2002 for at høre mere om
vore fremtidige rammer, og hvad vi i
bestyrelsen kunne vente at skulle arbejde
og kæmpe for.
Derefter havde vi møder med skolepolitisk
udvalg, hvor vi mange gange gjorde
opmærksom på, at ideen med pædagogisk
nyudvikling var vi enige i en lang vej, men i
hvilke rammer skulle det indarbejdes –
herunder ombygning, hvilke årgange skulle
være på hvilke skoler osv.
Omsider blev der skabt dialog med
politikerne
via
fællesmøder
med
skolepolitisk udvalg og formænd og
næstformænd
fra
de
nordalsiske
skolebestyrelser.
Dette udmøntede sig i et stormøde den 26.
september 2002, hvor vi fik lejlighed til at
stille en række spørgsmål efter et udmærket
indlæg af Pernille Thorup. Og omsider efter
høringsfasen blev den nye struktur vedtaget
af byrådet den 20. november 2002.
Hjortspringskolen og Guderup Skole skulle
sammenlægges til én skole med fælles
ledelse. Vi måtte med blødende hjerte
afgive vor 7. klasse til Guderup, men vi
havde den indstilling at alle måtte give noget
for at få eller beholde noget andet – vi
bevarede 0.-6. kl. på Hjortspringskolen frem
for kun at få indskolingsklasser.
Under hele dette forløb mistede vi undervejs
vores formand, der som bekendt havde fået
stillingen som direktør for bl.a. skoleområdet
i Nordborg Kommune. Herfra skal lyde en
tak til Pernille for mange års entusiasme i
Hjortspringskolens regi – vi ved hvad dit
Juni 2003

hjerte har brændt for. Du arbejder stadig for
sagen, men nu med en anden kasket på til
gavn for hele kommunen.
Hele denne strukturændring på såvel det
pædagogiske plan som de fysiske rammer
har medført mange, mange møder. Så
kvoten på 10 årlige møder blev hurtigt
opbrugt, men heldigvis sagde de mange nye
bestyrelsesmedlemmer ikke stop for vi er jo
langt fra færdige. Der har været mange
møder og der kommer fortsat mange møder,
og det betød også at vi I høringsfasen første
gang
satte
os
sammen
med
skolebestyrelsen fra Guderup Skole for at
vise fælles fodslaw. Og fra marts 2003 har vi
valgt at have fælles skolebestyrelsesmøder,
selvom sammenlægningen først er officiel
fra 1. august 2003. Det vender jeg tilbage til.
Vi har løbende informeret via vore
lokalblade Rundt om Stevning og E
SvenstruPPe’ og via nyhedsbrevet Skolenyt
til hjemmene. Som noget nyt hos os vil der
også fremover blive udsendt referat af
skolebestyrelsesmøderne.
Hvor utroligt det måske lyder, så har vi
faktisk også haft tid til lidt andet end selve
strukturen.
Vi har bl.a. ansat lærere og en ny
viceskoleinspektør. Det er altid spændende
at være med i denne fase og have
indflydelse på, hvem der skal være med til
at skabe gode skoleoplevelser for vore børn.
Vi har været med til indvielse af
Tarzanbanen, som var et elevrådsprojekt i
samarbejde med Egen Mark. Der er i hvert
fald Tarzan nok i den bane for mig. Det fik
jeg afprøvet ved indvielsen.
Sløjdlokalet i Stevning er blevet renoveret.
Vi
har
dog
valgt
at
afvente
udsugningsanlægget, indtil vi ved, hvordan
bygningen her skal bruges i den nye
struktur. Det kan i hvert fald blive et godt
multilokale til enhver form for projektarbejde.
First Lego League vil jeg heller ikke undlade
at nævne, selvom det ikke var et decideret
skolebestyrelsesprojekt. Vores 5. klasse
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vandt jo den flotte præmie for bedste robot
og en tur til Sverige. Det var et stort arbejde
og med stor forældreengagement. Faktisk
så stort at en gruppe stadig mødes hver 2.
søndag i klubben i Stevning for at blive
dygtigere til næste år.
Dette var et stort projekt for klassen og
skolen. Evalueringen opfordrede på grund af
tidsforbruget til at gøre det til et valgfag,
hvad det faktisk bliver fra næste skoleår i 7.9. kl.
Så har vi også deltaget i forældremøder:
bl.a.
om
gensidige
forventninger
i
skole/hjem-samarbejdet,
evaluering
af
forældreteams og om blå mandag.
Inden indskrivningen deltog vi i et fælles
orienteringsmøde for forældre til kommende
børnehave-klassebørn.
Indskrivningen medførte i øvrigt at vi straks
måtte
lave
nye
principper
for
klassedannelser – herunder indskrivning og
flytning af elever – da der blev tilmeldt 31
børnehaveklassebørn til Hjortspring, og vi
kun måtte have 28. Der blev derfor vedtaget
principper for flytning af elever – først og
fremmest ved frivillighed, dernæst efter
afstand fra hjem til skolen, der skal flyttes til
og under hensyntagen til om der er
søskende på skolen. Dette var bestemt ikke
en spændende beslutning at skulle tage,
men det er altså også skolebestyrelsens lod
at være med ved bordet i disse sager.
Så vil jeg også meget gerne tale om
fremtiden – den bliver meget spændende –
der ligger et hestearbejde forude for at køre
2 skoler sammen til én og ikke mindst få de
nye faseinddelinger og lærerteams til at
fungere. Det sker ikke fra den ene dag til
den anden.
Først og fremmest har vi nu fundet et nyt
fælles navn til den nye sammenlagte skole –
NØRRESKOVSKOLEN.
Nørreskoven
kender vi alle og den strækker sig over
begge skoledistrikter og er et naturområde,
som begge skoler benytter i undervisningen.
Vi har ønsket hurtigt at få et nyt navn for at
Juni 2003

skabe en fælles identitet. Lige nu arbejdes
der også på et logo.
Som
tidligere
omtalt
har
de
to
skolebestyrelser valgt at samarbejde
allerede fra marts, da der er mange emner,
der alligevel drøftes i begge bestyrelser.
Ved at holde fællesmøder sparer vi på
mødekvoten.
Vi er mange – rigtig mange (ca. 28) – og
derfor prøver vi at finde en mødeform, hvor
vi i udvalg eller arbejdsgrupper kommer med
oplæg til næste møde, så vi undgår de
lange debatter. Det lykkes sommetider
bedre end til andre tider. Men det er i hvert
fald sikkert, at vi arbejder i en positiv og
konstruktiv ånd. Intentionerne er gode nok.
Således har vi allerede drøftet bl.a.
lejrskoler/hytteture,
forældremøder,
skole/hjem-samtaler,
P-fag,
valgfag,
timefordeling.
Og hvad venter der af arbejdsopgaver – et
udpluk:
 ombygning af skolerne til at opfylde
kravene til pædagogisk udvikling.
 En delegation har lige besøgt 4 skoler på
Fyn, der kører med faseinddeling. Det
gav inspiration til ombygning/tilbygninger.
 sammenskrive/lave nye principper og
værdigrundlag for Nørreskovskolen
 ”arvesølv”, d.v.s. de gode elementer fra
begge
skoler
integreres
i
Nørreskovskolen under hensyntagen til
faseinddeling
 forældreengagement/forældreinvolvering
et punkt i det nye folkeskoleforlig
 og så håber vi på inspiration fra jer i det
efterfølgende gruppearbejde, som vi vil
bruge på vores fællesseminar den 23. og
24. maj 2003: Hvad forstår I ved en god
skole?
Skolebestyrelserne er bl.a. også blevet
inspireret via 3 debatmøder i løbet af januar
om bl.a. sammenhængende skoleforløb,
klasser/klasselærer, metodefrihed, Gardners
teorier – de mange intelligenser, skolestart,
værdibaseret forældresamarbejde.
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Efterfølgende har vi valgt at lade Pernille
Thorup
fortælle
om
de
politiske
forventninger til skolerne og Ejvind Bojsen
om den nye fælles skole (…se side 4).
Disse indlæg vil sikkert også belyse, hvad vi
har arbejdet med og ikke mindst hvad vi skal
arbejde med.
Som sagt håber vi også at få gode input fra
jer efter de to indlæg, hvor I rundt ved
bordene
også
vil
få
kontakt
til
skolebestyrelsesmedlemmer. Benyt jer nu af
os, når vi er der.

forældreopbakning, en god ledelse og
skolebestyrelsen som sparringspartner for
disse.
Til slut vil jeg først og fremmest sige tak til
min bestyrelse og Ejvind for godt
samarbejde i det forgangne hektiske år og
også tak til skolebestyrelsen fra Guderup
Skole – ikke mindst formand Lone Damm –
med ønsket om fortsat godt samarbejde.
Held og lykke til os alle med vores nye
fælles skole NØRRESKOVSKOLEN.

I sidste ende drejer det sig om vore børn –
at de udvikler sig og styrkes socialt og
fagligt gennem en tryg hverdag i gode
rammer med et engageret lærerteam,

Mona Boysen
skolebestyrelsesformand
ved den gamle Hjortspringskolen.

Pernille Thorups indlæg:

Fælles børn – fælles ansvar, en dialog i øjenhøjde!
Jeg er blevet bedt om at fortælle noget om
de politiske forventninger til skolerne i
Nordborg, og det kan siges meget kort –
forventningerne er, at vi i løbet af et par år
har udviklet Danmarks bedste skoler!
De politiske forventninger til skoleområdet er
tårnhøje. Der er forventninger om at
børnene får muligheder for at arbejde med
tingene på nye måder, og at lærerne
arbejder tættere sammen, og at forældrene
kommer mere på banen i samarbejdet
omkring børnenes læring og uddannelse.
Hvad bygger den forventning på, kunne man
jo så formaste sig til at spørge?
Ja, den bygger blandt andet på, at vi her i
kommunen har en tradition for at opføre os
som humlebien – vi flyver, selvom det
egentlig ikke skulle kunne lade sig gøre!!
Den bygger på en vision. Den bygger på en
vision om, at være på forkant med
udviklingen, og at se Nordborg som centrum
for folkeskoleudviklingen i regionen!

Juni 2003

Den skoleudvikling som blev sat i gang
sidste år, da byrådet var på seminar i
februar, som tog form af tre skoledistrikter
med
skolenedlæggelser
og
sammenlægninger til følge i november, som
lægger fra kaj i august med faseopdelte
skoler og lærere, som arbejder tæt sammen
i team omkring faser og spor bygger på en
viden om, at det kan lade sig gøre.
Hvordan kan jeg sige det, kunne man så
spørge efterfølgende?
Jo, det kan jeg fordi jeg ved, at hvis vi kan
finde sammen forældre, lærere og politikere
og trække den samme vej, kan det blive så
knaldhamrende/ rigtig godt, at det kan
mærkes. Vi ved, fra andre sammenhænge i
livet, hvad det betyder at have et mål at gå
efter, og at trække i fællesskab, og det er
den vished, vi skal ind og trække med!!
Så det vi er i gang med lige nu, er at skabe
os erindringer om fremtiden. Erindringer
som vi kan bruge som pejlemærker for den
retning skolerne skal udvikle sig i. Det er det
vi gør i aften, ved at mødes og snakke om
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tingene. Så skaber vi os en erindring om
fremtiden, eller en fælles vision.
Politikerne har en vision, og de har sat en
ramme, som visionen kan folde sig ud
indenfor. Nu er det så op til os som arbejder
med tingene i det daglige - forældre, lærere,
ledelse og direktør at skabe erindringer om
fremtiden, der er så klare og visionære, at
det bliver en udvikling der vil noget.
Visionen går ud på at skabe en skole, hvor
det enkelte barn er i centrum. Et udsagn
som i sig selv indeholder en modsætning.
En skole er et sted hvor man er mange og
sammen, og her skal det enkelte barn være
i centrum! Humlebien en gang til!!!
Det betyder ikke at der skal udvikles
individualister. Tvært i mod kan man sige.
At det enkelte barn er i centrum skulle gerne
betyde, at det enkelte barn får en skolegang
med tryghed og udfordring, ro og kaos nok
til, at barnet tør vende sig mod andre og
være åben.
Tør være sig selv i fællesskabet.
Den faseopdelte skole er begyndelsen.
Meningen med faseopdelingen er at sætte
en ramme, som gerne skal give overblik og
mulighed for fordybelse i hverdagen på
skolen. Det kommer ikke af sig selv, det er
som jeg sagde, en ramme.
Herefter skal klasserne, lærerne, forældrene
og bestyrelserne ind og se på, hvilke
værdier man ønsker indenfor rammen.
Hvilke principper der skal gælde for skolens
hverdag.
Ja men sådan er det allerede i dag, vil nogle
nok hævde.
Og ja, det skal nok passe, at sådan er det
nogle steder. Men det er med skole som
med så meget andet, at det ind i mellem er
godt at ryste posen. Det her er jo ikke, som i
så mange andre kommuner et spareprojekt.
Byrådet har fra begyndelsen haft det ønske
at holde rammen. Mange andre steder, hvor
man har lukket og sammenlagt skoler, har
Juni 2003

det medført at rammen til skoledrift er blevet
beskåret. Det er den ikke her hos os. Vi har
fået fire år til at lave udvikling for
”rationaliseringsgevinsten”.
For godt et års tid siden kom der en stor
international undersøgelse over danske
børns sammenlignet med børn i 34 andre
lande i verden. Her scorede de danske børn
ikke særlig godt, og det har blandt andet
været inspirationen for politikerne til at gå
ind og sige, at nu skal der gøres noget, ved
at skabe et rum for skolerne, som kan
bruges til at blive bedre.
Der kan være mange gode grunde til at
danske børn ikke lå højt. Blandt andet det
simple faktum at vi her hos os har en udelt
grundskole. Men det ændrer ikke ved det
faktum, at vi til stadighed må se på, om vi
rent faktisk får det ud af skolen, som vi tror
vi får, og som vi gerne vil have!
Der kommer flere rapporter. En om engelsk
er på vej, en om matematik og en om
naturfag vil der også komme. Og det er ikke
fordi vi ikke bruger penge på skoler her i
landet – hvad økonomi angår, har vi faktisk
nogle
af
verdens
dyreste
produktionsomkostninger!!
Her på Als lever vi i et samfund med mange
naturfagligt orienterede virksomheder. Vi er
landets 4. vigtigste område for udvikling
indenfor IT branchen – det er der måske
ikke så mange der ved, men det er vi altså!
Det er derfor for mig at se en vigtig pointe,
at vi går ind og sørger for at skolerne bygger
op til det, som området har som et af sine
store erhvervsområder. Det betyder ikke at
andre områder såsom idræt, sprog og
musiske fag ikke er vigtige, for det skal jeg
være den første til at sige at de er, men det
betyder at hvis vi vil udvikle og tiltrække
arbejdskraft til vores område af landet, og
hvis vi vil fastholde børnene i området når
de bliver ældre, skal vi kunne sikre tilgang til
arbejdspladserne indenfor området.
Hvad gør vi så, kunne man jo spørge:
Vi er ved at udvikle på ideen om at lave en
årlig uddannelseskonference. Et af
politikernes mål for børneområdet er at
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være opdateret på nyeste forskning og
viden. Om få år vil vi have et universitet i
området som vi, hvis vi er lidt smarte, vil
kunne knytte os til denne udvikling og
udnytte det fagligt i forhold til folkeskolerne.
Vi er i gang med et udviklingsarbejde i
samarbejde med det kommende Danfoss
Universe. Vi kunne tænke os at sætte en
del af udviklingspengene af til et styrket
samarbejde med deres skoletjeneste. Et
samarbejde hvor vi måske kunne udnytte
deres ekspertise og værksteder udenfor
højsæsonen, og hvor de vil kunne bruge
vores børn som forsøgskaniner til udvikling
af materiale til børn i forskellige
aldersgrupper.
Vi er i gang med, at forsøge at få startet en
naturskole
op
i
samarbejde
med
Augustenborg Kommune. En naturskole
som vil kunne styrke natur og teknik
undervisningen på skolerne, men som også
vil kunne gå ind og understøtte den
motoriske udvikling, og kendskabet til den
kultur og historie som vi har her i området.
Der vil kunne laves forsøg med kulde og
varme, o.m.a.
Der bygges om på skolerne for 43
millioner. Helhedsplanen for ombygninger
og renoveringer bliver fremlagt til politisk
godkendelse på onsdag, og derefter går det
løs. Vi undersøger for øjeblikket i hvilken fart
arbejderne vil kunne igangsættes, der er
både
hensynet
til
at
få
det
bygningsmæssige på plads, og hensynet til
at vi jo også skal kunne finde folk til at
udføre arbejdet at tage. Jeg var på tur med
skolerne og repræsentanter for ledelser,
medarbejdere og forældre for 14 dage siden
for at se på skolebyggeri. Vi kom hjem med
en følelse af, at vi vil kunne komme rigtig
langt med de penge, der nu er afsat. Det
bliver ikke nye skoler, men det bliver
mærkbart ændrede undervisningslokaler. (Vi
kom i øvrigt også hjem med en tro på, at det
mere var hvordan forholdet er børnene
imellem, og mellem voksne og børn, som
afgør kvaliteten af børnenes skolegang end
lokalerne!)
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Vi vil gerne have taget fat på kostens
betydning for børnenes indlæring. Kan vi
gøre noget for at undgå at den bølge af
overvægtige børn som er under udvikling
ikke kommer til nord – øen? Kan vi gøre
noget for gennem kosten at styrke børnenes
indlæring og koncentration? Der er forsøg
fra Århus som viser, at der er en stor
sammenhæng mellem kost og adfærd, så vi
må i gang.
Her har vi i allerhøjeste grad brug for
forældrene! Det er jo ingen sag at finde på
det der skal laves, men hvor går grænsen
for, hvad det offentlige skal blande sig i – og
hvem skal nu betale? Børnene betaler
prisen, hvis vi ikke gør noget, men hvem gør
hvad, hvornår og hvorfor?
I løbet af det næste skoleår kommer alle
lærere på kursus. Et kursus som med
udgangspunkt i lærernes faglighed arbejder
med de mange intelligenser og læringsstile,
classroommanagment osv.
Hvor meget af alt det her skal skolen gå ind
og gøre, hvad skal den gå ind og
understøtte, og hvad skal den holde sig fra?
Ja her kommer forældrene ind som en vigtig
samarbejdspartner. Der har gennem de
sidste mange år været en bevægelse væk
fra familien som det altafgørende omkring
børnenes opdragelse og over til at det skulle
det offentlige, børnehaven, skolen SFO’en
tage sig af. Med overskriften fælles børn –
fælles ansvar, har vi villet signalere, at
krigen er ovre. Det er ikke forældrenes
ansvar, det er ikke skolens ansvar, men et
fælles ansvar. Det vi så skal have arbejdet
med at få afklaret er hvem der tager sig af
hvad.
Afklaringen skal bygge på en klar melding
fra skolerne om, hvad skolen vil og kan, og
en udmelding fra skolerne som fortæller
hvorfor den har brug for forældrene – for det
har den!!
Det er derfor en forventning fra byrådet, at
den
enkelte
skole
laver
en
”forventningsafklaring”, eller værdidebat,
som bygger på tre vinkler:
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Hvad forældrene kan forvente sig af
skolen
 Hvad skolen forventer af forældrene
 Hvad skolen forventer af eleven
Man ønsker fra skoleledelsernes side, at
forældrebestyrelserne kommer stærkt på
banen og er med til at sætte dagsordenen
omkring skole-hjem samarbejdet. Forhold
som nul-tolerance på mobbeområdet, den
rummelige folkeskole hvor der er plads også
til de sårbare og støttekrævende, madpolitik,
og sundhed i en meget bred forstand, er alle
temaer hvor man regner med bestyrelserne.
Forældrene skal mødes på en professionel
måde, hvor der ikke skal herske tvivl om at
elevens læring er skolens kerneopgave og
hovedaktivitet, og hvor forældrene føler sig
velinformerede. Det er vigtigt at forklare
forældrene, hvad man arbejder med,
hvordan man arbejder for at nå de opstillede
mål og hvorfor en bestemt metode
anvendes. Dette kan kun lade sig gøre, hvis
der er tillid parterne imellem, og denne
opbygning af tillid ser vi som en vigtig
opgave for skolerne at sætte rammen for.
En vigtig sætning i denne sammenhæng er
”dialog i øjenhøjde”.
Det er afgørende for den kommende
skoleudvikling, at den kommer til at ligge i
tråd med den udvikling omkring ”social
ansvarlighed” eller frivillighed, som byrådet
har som overordnet mål for udvikling i

kommunen. Skole – hjem samarbejde skal
udvikles ud fra en klargøring af de mål man
har for området, og ud fra en styrkelse af
forældreskab i kommunen. Det skal vi, fordi
byrådet tror på familiens rolle i børnenes
udvikling, tror på at der er en vigtig og
uerstattelig værdi i at have opbakning
hjemmefra i forhold til ens udvikling og
uddannelse, men også af ren og skær nød.
Med den befolkningsudvikling vi har her i
kommunen, er der ingen tvivl om at andelen
af ældre borgere stiger, og antallet af børn
falder. Det er derfor vigtigt at vi i god tid
inden det bliver nødvendigt, får taget
debatten om værdierne, og får lært os selv
gode vaner omkring involvering og ansvar,
til når krisen begynder at kradse for alvor.
Mange har spurgt mig, hvordan jeg kunne
finde på at skifte fra at være en af de
stærkeste kritikere af dette udviklingsprojekt
til at søge om stillingen som styrmand! Jeg
håber mit indlæg har givet forklaringen – at
det simpelthen gik op for mig, hvor
spændende det her kan gå hen og blive,
hvis folk vil lege med. Vi har her i
kommunen fået en enestående chance for
at lave noget rigtig godt, hvis vi tør gribe
den, og hvis vi tør gå efter de erindringer vi
har om fremtiden!
Bag det hele ligger mit håb for denne
skoleudvikling, at vi kan finde sammen om
at trække nogenlunde samme vej, og at vi
har fået en enestående chance for at kunne
gøre det!

Hjortspring Spejderne
Vi har også været på
Lindeværftet i Holm, hvor vi
så Hjortspringbåden meget
tæt på – et par ulveunger fik
endda lov til at sidde i den
og padle (i luften). Nu er
den så udlånt til Gottorp
Museum.

ULVENYT
Siden sidst har vi bl.a.
været i kirken, hvor vi fik
historien
om
døbefonden, spillede på
orgelet,
udforskede
kirkeloftet
og
nød
udsigten
fra
klokketårnet.
Juni 2003

Den første lørdag i maj
startede
roligt
med
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udbringning af telefonbøger – og samtidig
reklamerede vi lidt for os selv – hvem er vi –
hvad laver vi – hvem vil gerne være med og
være en del af vores fællesskab som leder
og/eller spejder? Ring og hør (74458361)
mere eller kom og besøg os.
Og så blev det ellers MONSTERWEEKEND
i spejderhytten med monsterudsmykning,
monsterkage,
monstermenu,
monsterhistorier og monsterløb. Kagen var
selvfølgelig giftiggrøn med grønne og blå
monsterlus og bloddråber – og en
spøgelseskage der skreg UUHHHH, da vi
skar i den.
Menuen var forret: biller og klatter, hovedret:
mider i mudder og monstersalat med fluer,
dessert: Blodrand med fråde. Ved aftenbålet
– for at skræmme uhyrerne væk – blev der
fortalt monster-historier og ved natløbet så
vi det grønne monsterlys (eller gjorde vi?).
Søndag formiddag var der monsterløb efter
kort – kendte man ikke til monstere og
vampyrer blev man belært her.

Når I læser dette, vil ruten fra spejderhytten
til Sandvig være blæst for affald (så længe
det nu varer) - for det har vi nemlig samlet.
Vi skal besøge Taksensand Fyr, vi skal sejle
i kano og have fælles sommerafslutning for
alle bævere, ulve, spejdere, ledere og
forældre og så skal vi også alle på
Vikingelejr i Hjartbro med andre spejdere fra
Sønderjylland – ca. 200-300? – vi glæder
os.





…….VI HAR HØRT AT
GROGGLEN ER LØS I AUGUST !!!!!
Vi er 22 ulve og 4 ledere – og vi har det
sjovt.
Hilsen fra os alle.

Lokalhistorisk Forening
Det fortælles, at en adelig frøken ville giftes med en hovbondes søn og hun
fik sin vilje, men blev udstødt af familien. De gav hende dog noget land, som
hun kaldte Hjemmark, det er i tidens løb blevet til Himmark.
Ved du, hvor og hvornår Nyborg har ligget i Himmark? …..Hvor kommer navnet
Fæbrovej fra? …… Kom og hør historierne og mange flere, når vi har
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……BYVANDRING I HIMMARK
Tirsdag den 03. Juni 2003, kl. 18:00.
Vi mødes ved Peter Møller, Voldgade 11. Turen vil vare ca. 1½ time.
Bagefter kører vi til Karlsminde, hvor vi griller pølser i Hans Peter Bondes
Pavillon. Pris for en pølse med tilbehør + en øl eller vand: 20 kr.
Vi sørger for kørelejlighed, hvis nødvendigt.

Venlig hilsen, bestyrelsen.

Nyt fra Kirken
Kirkens indre renovering
Kirkens istandsættelse er kommet i
gang. Kirkerummet er rømmet. Orgel
og altertavle er overdækket, så
nedvaskningen af vægge og siden
kalkningen kan komme i gang.
Lysekronerne er taget ned til
oppudsning i Ribe. I løbet af
sommeren vil elektrikerne sætte de
nye varmeapparater op under
bænkene og malerne vil gå i gang.
De
mest
spændende
bliver
farvesætterens arbejde med at sætte nye
farver af på kirkebænkene. Konservator
Jens Johansen fra Odense, og han vil i
dialog med menighedsrådet søge at finde
nogle farver, som matcher de andre farver i
rummet – på altertavle, prædikestol og ikke
mindst loft.
Det er endnu for tidligt at sige noget om
tidspunkt for færdiggørelse af arbejdet, men
det er nok ikke urealistisk at vente kirken
parat igen med udgangen af oktober.

Kirken i Stevning
Vi er kommet til rette med en kirkesal i
Stevning. Det er et enkelt gudstjenesterum
med et alterbord, en læsepult, som gør det
ud for prædikestol, og værkstedte Egen
Mark har fremstillet en døbefont af træ til
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kirkens dåbsfad – og de første børn er
allerede døbt.
Selvsagt er rummet meget anderledes end
Kirken, men et nyt rum giver jo også
mulighed for at opdage, hvad der gør en
gudstjeneste til gudstjeneste: at det ikke er
rummets
indretning,
men
den
opmærksomhed og højtidelighed, som
deltagerne bærer med sig.
Så det skal nok blive nogle gode måneder
på skolen i Stevning.
Begravelser eller bisættelser vil foregå fra
en af nabokirkerne efter nærmere aftale –
og det samme gælder bryllupper.
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”Udflugtsgudstjeneste” til
Svenstrup Forsamlingshus.
Vi
har
i
mange
år
haft
en
udflugtsgudstjeneste – ud i naturen på 2.
pinsedag. I år går ”udflugten” til Svenstrup
og "udflugtsgudstjenesten" finder sted på
Svenstrup Forsamlingshus kl. 19.30.
Vi kalder det en ”koncertgudstjeneste” med
meget musik, med sang og med oplæsning.
Sangen vil være salmer der hører til pinseog sommertid. Læsningerne vil knytte sig til
pinseberetningen fra Bibelen. Og musikken
leveres af spillemandsorkesteret "Swåp".
Orkesterets musikere
- to violiner, en
harmonika og en guitar - kommer fra
Sverige og Skotland. De er kendte fra
tidligere deltagelse i Tønderfestival'en og
spiller selvkomponeret spillemandsmusik
inspireret af deres nationale traditioner.

Tilmelding til Christian Schmidt 7445 8418,
Hans Peter Johansen 7445 6158 eller Jacob
Christensen 7445 6212 senest onsdag
den 20. august.
MENIGHEDSRÅDET
Thomas Damgaard (formand), Carl Chr.
Schink (Kirkeværge)
Kommende møde 17. juni, kl. 19.00

Udflugt til Egeskov
Fredag d. 22. august er der udflugt til
Egeskov Slot på Fyn. Vi skal med færgen
fra Fynshav kl. 12, så der er opsamling i
Svenstrup ved Forsamlingshuset kl. 11. Vi
kører via Ugebjergvej til Stevning, hvor vi er
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ca. kl. 11.10. Fra færgen kører vi direkte til
Egeskov. Deltagerprisen bliver 100 kr. Det
dækker entré til de mange forskellige
muséer
i
slottets
park,
samt
eftermiddagskaffe. Vil man tillige se slottet
indvendig, må man købe særskilt billet (35
kr.). Vognmuseet vil selvfølgelig være et
vigtigt mål. Her opbevarer de den gamle
ligvogn fra Svenstrup Sogn, og vi skal se til,
at de holder den ordentligt. Vi kører fra
Egeskov kl. 16 - ser lidt af Sydfyn og tager
færgen hjem kl. 17.

Menighedsrådets møder er offentlige og
afholdes
i
Konfirmandstuen
ved
Præstegården.
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Emma Telling Clausen
KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes på hverdage indtil kl. 14.30 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02.

DØDE OG BEGRAVEDE
Jakob Evald,
Niels Simonsen,

Guderup
Vestertoften

DØBTE
Henriette Bandt,
Maya Damtoft Simonsen,

VIEDE
Agnete Nørskov Nielsen
og Simon Pedersen.

Århus

Langesø
Klingbjerg

Svenstrup Ungdomsforening
Den 6 maj havde vi en pigedag, som vi
kaldte Forbudt for drenge.

rokerede rundt, så alle kom til at prøve
det hele.

Svend Petersen konsulent fra JBU (jysk
boldspilunion ) kom og lavede en masse
aktiviteter for pigerne.

Så var det tiltrængt med en saftevands
og kage pause.

Pigerne fra Oksbøl friskole blev hentet af
Bjarne Thørring og Susanne Zimmermann
tog bussen fra Stevning, sammen pigerne
derfra. Vejret var med os og der kom 22
piger, hvilket vi syntes var rigtig godt.
De blev delt op i 3 hold. Hold 1 spillede
avis hockey, hold 2 spillede fodbold på
oppustelig bane og hold 3 lavede øvelser
sammen med Svend Petersen. Holdene
Juni 2003

Efter pausen var der 2 nye aktiviteter,
den oppustelige bane var så populær at
den kom med i anden omgang. De 2 nye
aktiviteter var ”lille Ib” hvilket er en
historie der bliver læst op og man skal
rejse sig og løbe en omgang når ens
tildelte navn bliver læst op. Svend
Petersen lavede nye øvelser for piger,
med hulahop ringe.
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Vi syntes det blev en god eftermiddag, og
pigerne så ud til at have der sjovt.

Susanne Zimmermann, Bjarne Thørring,
Jette W. Christensen og Karin Frost
Jensen.

Med venlig hilsen

SUF`s Hjemmekampe i Juni :
D. 2. juni kl. 19.15 Senior damer
D. 5. juni kl. 19.00 Oldboys
D.10. juni kl. 18.00 Miniput
og
D.16. juni kl. 18.00 Lilleput piger
D.16. juni kl. 19.15 Senior damer

SUF- Nordals
SUF- Egen
SUF- Nordals
SUF- Sønderborg fr.
SUF- BNS
SUF- BNS 2

E’ Svenstruplaug

Sct. Hans ved Himmark Strand
…ved Fyrtårnet
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Mandag den. 23. juni 2003
Grillen er klar kl. 20:00
Bålet tændes kl. 21:00
Båltale ved Poul Larsen, Svenstrup kl. 21:15
Der kan købes pølser, øl & vand,
man kan jo også tage kaffe med.
Venlig hilsen, E’Svenstruplaug

Juni 2003
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Svenstrup frivillige Brandværn
GIV AGT !!!!!
” HAR DU EN RØGALARM I DIT
HJEM ???
Hvert år omkommer der desværre nogle mennesker i en
brand, hvor en røgalarm kunne have reddet deres liv. Ild og
røg er ikke ”barneleg” , men en dødens farlig fjende, der
kommer snigende bagfra.
I Svenstrup frivillige Brandværn har vi til dags dato,
gudskelov, ikke oplevet at skulle hente omkomne personer ud af en brændende bygning
ENDNU !! – Og vi ønsker heller ikke at skulle opleve dette.
SÅ KÆRE MEDBORGERE :

Har du husket at montere røgalarmer i dit hjem ????
En røgalarm er ingen bekostelig affære, og kan købes mange steder, blot se efter om de er
godkendte.
Er du i tvivl om deres godkendelse, så spørg personalet i dit indkøbscenter, eller hvor du nu
ønsker at købe dem. ( Husk at købe batterier ).
Når du har købt røgalarmerne, så læg dem ikke til side som : ”senere montering”, men monter
dem straks. Det KUNNE jo være, IKKE ????.
Er du i tvivl om placering, montering samt virkemåde, så kontakt et medlem fra brandværnet. Vi
vil meget gerne komme ud og hjælpe jer med montering samt vejledning i- og vedligeholdelse
af røgalarmerne.

HAR DU DÅRLIG SAMVITTIGHED EFTER AT HAVE LÆST DETTE ??
SÅ GØR NOGET VED DET NU !!
I MORGEN ER DET MÅSKE FOR SENT !!
På vegne af Svenstrup friv. Brandværn
Kenneth Gram Svendsen, Brandkaptajn

Juni 2003

Side 19 af 21

E SvenstruPPe’

Budbringer
Meget velholdt pigecykel sælges
16 ” Muscot pigecykel fra 2002,
sælges med garantibevis.
Cyklen er meget velholdt og skal ses.(
Passer ca. til årgang 4-6 år. )
Pris : 350,- Prisen er fast.
Henvendelse til
Kenneth Svendsen
Skoletoften 5, Svenstrup
Tlf. 74 45 63 73

Fliser sælges
40 stk. brugte sekskantede fliser billigt
til salg og 30 halve.
Henvendelse til
Peter Christensen (post)
Vestertoften 35, Svenstrup
Tlf. 74456376
Farvefjernsyn til salg
”Goldstar” 14” med fjernbetjening
Henvendelse til
Aage Christensen
Vestertoften 21, Svenstrup
Tlf. 7445 6340

Annonce:

Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Vivi Madsen
Mølletoften 4
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…
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Side 20 af 21

E SvenstruPPe’

Aktivitetskalender
…..juni 2003
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Torsdag d. 29. maj

Kl. 10:00

Gudstjeneste – Kr. Himmelfartsdag

Stevning skole

Søndag d. 1. juni

Kl. 10:00
Kl. 12:00

Gudstjeneste
Ringridning i Svenstrup

Stevning skole
Festpladsen

Tirsdag d. 3. juni

Kl. 18:00

Byvandring i Himmark – Lokalhistorie

Søndag d. 8. juni

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Mandag d. 9. juni

Kl. 19:30

Koncertgudstjeneste

Søndag d. 15. juni

Kl. 10:00

Gudstjeneste

Torsdag d. 19. juni

Kl. 18:00

”Sidste Skoledagsarrangement”

Fredag d. 20. juni

………sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ juli/ aug. nummer

Søndag d. 22. juni

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Mandag d. 23. juni

Kl. 20:00

Sct Hans bål ved Fyret

Søndag d. 29. juni

Kl. 19:30

Gudstjeneste

Onsdag d. 2. juli

…udkommer E SvenstruPPe’ juli/aug. udgave

Søndag d. 6. juli

Kl. 10:00

Gudstjeneste

…..henvisning til Egen Kirke

Søndag d. 13. juli

Kl. 10:00

Gudstjeneste

…..henvisning til Egen Kirke

Søndag d. 20. juli

Kl. 9:00

Gudstjeneste (Ole W. Sørensen)

Himmark
Stevning skole

Svenstrup Forsamlingshus
Stevning skole
Hjortspringskolen

Stevning skole
Himmark strand
Stevning skole

Stevning Skole
(......uden ansvar)

Husk hvis du har informationer eller omtale af arrangementer, der afholdes i
august måned, og du ønsker dem udsendt via E SvenstruPPe’, så skal du huske
at have det med i den udgave, der udkommer onsdag den 2. juli 2003. ……Vi
holder sommerferie og det efterfølgende nummer udkommer derfor først
fredag den 29. august 2003.
Redaktionen
Juni 2003

Side 21 af 21

E SvenstruPPe’

