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Kære forældre
Så nærmer julen sig, og vi vil med denne lille julehilsen gerne give en kort status på skoleåret indtil
nu, samt lidt om hvilke tanker, der er gjort i forhold til resten af skoleåret.
Siden sommerferien har der været gang i mange forskellige aktiviteter, som har været med til at
skabe spændende og også anderledes dage på Nymarken.
Børnehuset fejrede i september sit 25 års jubilæum, som, udover at blive afholdt på børnenes
præmisser, også bød på besøg af både forældre, tidligere medarbejdere og repræsentanter fra
kommunen.
Vi åbnede også dørene til Åbent Hus på Nymarken, og vi vil gerne takke for den store opbakning til
dette initiativ. Dejligt at se så mange besøgende, som havde lyst til at se nogle af de ting, som der i
dagligdagen arbejdes med. Vi er helt sikre på, at vi også i kommende efterår vil lave et lignende
arrangement.
Generel har vi forsøgt at gøre det mere synligt, hvad der sker hos os i dagligdagen.
At vi er kommet på Facebook og Instagram har givet meget positive reaktioner, og vi vil fortsat
arbejde på at synliggøre, hvad der sker på Nymarken.
Der har også været en del aktiviteter, som har været afviklet uden for Nymarken. Trods vores
placering, så har det bl.a. været muligt at lave den type aktiviteter på grund af, at mange forældre
har hjulpet med transport. En stor tak til alle jer, der hjælper i dagligdagen – det er en kæmpe hjælp.
Vi har også afviklet nye aktiviteter i nærområdet, og bl.a. har D-klassen deltaget i et
længerevarende forløb omkring ”Haver til Maver”, hvilket var med til at give eleverne muligheden
for at afprøve andre sider af sig selv.
For elever i udskolingen har der i efteråret været øget fokus på vejledningsindsatsen. Vi afviklede i
efteråret ”Vejledningsarrangement for forældre”, og det var dejligt at opleve den store interesse for
arrangementet. Generelt har vi valgt fremadrettet at have øget fokus på vejledningen, og eleverne
fra udskolingen har bl.a. deltaget i KarriereKanonen og diverse ”ud-af-huset”-arrangementer, der
kan kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse. Flere elever har også deltaget i Talentforløb på
Mulerne Legatskole, hvor udvalgte elever deltager i særligt tilrettelagt forløb, samt deltaget i
Science-forløb i Sorø.
Vi har både i skolen og i børnehaven fortsat haft fokus på pædagogisk og faglig efteruddannelse,
hvilket bl.a. er sket via midler fra Mærsk og Kompetencefonden. Der er eksempelvis afholdt
forældre-aftener med fokus på skole- / hjemsamarbejdet, og vi har haft fokus på videreudvikling af
team-samarbejdet - det hele med eksterne undervisere og konsulenter fra Systemisk Consult.
Uddannelsesforløbene fortsætter i foråret, og vi skal nok løbende orientere jer.
Dagtilbuddet deltager i uddannelsen ”Neuroaffektiv tilgang”. Ligesom nedenstående er der fokus på
tidlig opsporing af børn i problemer. Men i høj grad også med fokus på at forstå børns
følelsesmæssige udvikling.
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Socialstyrelsen har udbudt en pulje til praksiskurser med titlen ’opsporing af udsatte børn og unge i
almenområdet’. Afdelingen Børn, Familie og Dagtilbud har søgt og fået et kursusforløb á 5 hele
kursusdage til 40 personer. Fra Børnehuset Nymarken deltager 3 pædagoger.
Vi vil også gerne bruge lejligheden til at orientere kort om den ledelsesmæssige og økonomiske
situation for Nymarken Skole og Børnehus.
Der er som bekendt ansat afdelingsleder på Marslev Skole fra august 2017, hvilket på skoledelen
har givet mere ledelsesmæssig luft i dagligdagen. Det har også betydet endelig etablering af et
ledelsesteam, der kan bidrage til både pædagogisk udvikling og erfaringsudveksling både internt og
mellem Marslev og Nymarken.
Nymarken Børnehus har haft stort fokus på at minimere et budgetteret underskud for året 2017, og
kommer ud af året med et mindre underskud, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende.
I forhold til Nymarksskolens økonomi, kommer vi ud med et mindre overskud i dette kalenderår.
Dog er vi meget opmærksomme på skolens økonomi fremadrettet, da en ellers aftalt 2-årig
ekstrabevilling ved overgangen til den såkaldte ”Elevtildelingsmodel” fra politisk hold er trukket
tilbage i forhold til år 2.
I 2018 afholder vi valg til den fælles bestyrelse for dagtilbud og skole. Som I ved, sker der en del i
det politiske liv i Kerteminde Kommune, og vi er dybt taknemmelige for, at vi har en særdeles
velfungerende bestyrelse, som er i stand til at sætte Nymarken Skole og Børnehus på landkortet.
Vi vil fortsat gerne have en stærk bestyrelse, og opfordrer derfor alle interesserede til at holde godt
øje med valget.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak for samarbejdet i dagligdagen. Vi er sikre på, at den tætte
dialog mellem os og jer som forældre gavner alle børn og elever i dagligdagen – og at vi med det
tætte samarbejde fortsat kan videreudvikle både skolen og børnehuset.
Nu er det tid til afslapning og hygge, og vi håber, at alle kommer glade og afslappede tilbage i det
nye år. Vi glæder os til at se både jer og jeres børn igen, og ønsker alle en dejlig juleferie.
Fra alle os her på Nymarken skal der lyde et stort: Glædelig jul og godt nytår!

Med venlig hilsen
Ledelse og medarbejdere
Nymarken Skole og Børnehus

