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Kære forældre.
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Snart skal I vælge, hvilken skole jeres barn skal starte på. Abildgårdskolen er et godt skolevalg.
Skolens grundlæggende værdier er tillid, tryghed, tolerance og respekt for hinanden. ALLE
elever på Abildgårdskolen skal trives og være glade for at gå i skole.
Den seneste trivselsmåling er meget positiv og viser at eleverne på Abildgårdskolen er i god
trivsel.
Forældresamarbejde:
På Abildgårdskolen har vi et tæt samarbejde med jer forældre. Vi orienterer jer løbende om,
hvordan det går med jeres barns skolegang. Kommende skoleår vil skole-hjemsamarbejdet
blive yderligere prioriteret.

Højt uddannede lærere og pædagoger:
Skolen har ansat dygtige lærere og pædagoger. De har valgt at arbejde på Abildgårdskolen og
har de rette kompetencer og efter-videreuddanner sig løbende. Målet er, at alle lærere
underviser i deres linjefag og har særlige kompetencer i forhold til at undervise en mangfoldig
elevgruppe med mange forskellige nationaliteter. Dansk som andetsprog medtænkes i alle fag.

Højt fagligt ambitionsniveau:
På Abildgårdskolen udvikler vi barnets faglige dygtighed. Alle børn skal blive så dygtige, som
de kan. Faglig dygtighed stimulerer selvværd og selvtillid.

Klar til mere uddannelse:
Når eleverne afslutter 9. kl. på Abildgårdskolen, skal de til eksamen. Det er vores mål, at alle
går til eksamen og får så høje karakterer som mulig, så de er i stand til at begynde i gymnasiet,
på en erhvervsuddannelse, eller en anden ungdomsuddannelse. Efter endt skolegang går alle
elever videre på en ungdomsuddannelse.

Den nye skole i Vollsmose:
Odense Byråd har besluttet at de to skoler i Vollsmose – H. C. Andersenskolen og
Abildgårdskolen – skal fusionere til én skole pr. 1. aug. 2021. De to SFOere er allerede lagt
sammen og børnene er på Abildgårdskolen i eftermiddagsmodulet.
Det bliver en skole med ca. 600 elever og med en gennemsnitlig klassekvotient på ca. 20
elever.
Den nye skole i Vollsmose kommer til at ligge på Abildgårdskolens matrikel og skal have et
nyt navn. Det er eleverne der skal bestemme navnet på den nye skole.
Samtidig bliver skolen moderniseret for ca. 56 mill. kr., så det bliver en super flot og top
moderne skole jeres børn kommer til at gå på.

Verdens bedste robotskole:
Byrådet har end videre besluttet, at den nye skole i Vollsmose skal være verdens bedste
robotskole.
Det betyder at vi skal styrke børn og unges kompetencer og interesser inden for de naturfaglige
og tekniske fag.
Den nye skole i Vollsmose skal danne rammen om en kommende robotskole i Odense.
Skolen skal udvikles i tæt partnerskab med de lokale robot- og teknologivirksomheder, og de
lokale robotmiljøer.
Byrådet har derfor afsat yderligere 25 mio. kr. til at udvikle de samlede rammer om en ny
profilskole og de afsatte midler skal bidrage til at lave den bedst mulige skole i Vollsmose med
en stærk robotprofil.
Vi skal fortsat være en almindelig folkeskole hvor børnene lærer dansk, matematik, engelsk og
alle de andre fag. Men med satsningen på teknologi og robotter, vil eleverne blive yderligere
rustet til fremtiden.

Vælg din distriktsskole – et godt skolevalg.
Venlig hilsen

Allan E. Feldskou
Skoleleder

