
Kære alle,
 
Så er Odden, Nykøbing, Egebjerg skole 
i gang. Godt i gang. Personalet har delt 
en pædagogisk dag, SFObørnene tager 
til Egebjerg – først Egebjerg – og siden til 
Odden og Nykøbing. De store udskolings-
elever har haft introuge og startet årets 
kapløb om årets pokal, som afleveres til 
den mest sejrende klasse ved årets slut-
ning. 
 
Til børnehave og vuggestue på Odden har 
vi en ansøgning ude til lederjobbet efter 
Pia Edsberg efter nogle gode år i børne-
have og vuggestue, er klar til et liv efter 
arbejdslivet. 5. årgang går på Billesvej/ 
A.Ladingsvej i Nykøbing, og tilfredsheden 
blandt børn og forældre er stor. Ledere, 
pædagoger og lærerne gør et stort arbej-
de for at få de to matrikler til at agere 
som én. På fredag deltager vores store 
elever i Folkemøde Odsherred og får lov 
til på denne måde at snuse til demokrati-
et.  

Og så har vi fået en ny skolebestyrelse. En 
dygtig flok af forældre og medarbejdere, 
som er entusiastiske i, og holder fokus på, 
alle elever og børn - og som ønsker sam-
arbejde og fælles udvikling. Kristine Marie 
Berg, valgt på Odden, er skolebestyrelses-
formand.
På et senere tidspunkt gør vi noget ud af 
at præsentere bestyrelsesmedlemmerne 
for jer her på hjemmesiden.

I børnehaverne fortsætter arbejdet med 
ny pædagogisk læreplan. Læreplanerne 

skal tydeliggøre et fælles pædagogiske 
grundlag med en bredere læringsforståel-
se. Læreplanerne styrker børneperspekti-
vet og børns ret til leg og medbestemmel-
se – i samklang med FN’s Børnekonvention 
og retter blikket mod de pædagogiske 
miljøer, der skal skabe rammen for børns 
trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Lærerne har fået en ny lokalaftale. Det 
gælder selvfølgelig for alle lærere i kom-
munen. Den kigger TR’ ere og ledere 
på sammen i næste uge da det for os er 
vigtigt, at tolkningen og driften af aftalen 
skal være den samme på de tre skoler.  
Administrationen har fået styr på tele-
fonerne, vi er i gang med økonomien og 
hjemmeside. Eleverne på Grundtvigsvej 
har fået pauser der svarer til dem på 
Billesvej, der er indført bevægelse i pau-
sen og havregryn som mulig morgenmad. 
Billesvejs ombygning er ved at være på 
plads – og den er flot. Og ikke mindst rare 
nye lokaler. Vi har taget imod nye dygtige 
lærere og pædagoger og nye kammerater, 
endnu en gang velkommen til dem alle.

Der er stort og dejligt at være skoleleder. 

Og husk endelig: Hvad enten du kigger 
forbi som daglig bruger af skolen, eller 
du medtænker os i dine børns fremtidige 
skolegang, eller du bare rent tilfældigt er 
havnet her hos os, så er vi altid glade for 
besøg – både virtuelt her på siden – og fy-
sisk på Odden, Nykøbing, Egebjerg Skole.
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