
Fællesskab. 

”I daglig tale henviser fællesskabsbegrebet til, at flere personer er fælles om noget 

bestemt. Det er netop den fælles genstand, der definerer fællesskabet, og ofte 

associeres fællesskab til fælles ståsted, enighed og indbyrdes solidaritet mellem 

deltagerne.” 

Et år er gået i vores skoles nye ”fællesskab”.  

3 skoler blev til en, og vi har nu igennem det sidste år arbejdet på, at skolen 

skulle være en fælles skole. 

Det gælder både medarbejdere, ledelse, forældre og elever. Alle har sammen 

arbejdet på, at Susåskolen skulle blive én skole. Ikke at alle 3 matrikler skulle 

arbejde fuldstændig på samme måde, for der skal selvfølgelig stadig være plads til 

den enkelte afdelings kultur og traditioner. Men der er arbejdet hen imod et fælles 

ståsted, en enighed og en fælles forståelse for fremtiden for Susåskolen. 

Eleverne har ved flere lejligheder været afsted til fælles arrangementer, bl.a. 

Edison, højtlæsningskonkurrence m.m. Medarbejderne har været til flere fælles 

møder og kurser, hvor de sammen er ved at finde hinanden som kolleger. 

Forældrene sluttede året af med et brag af et sæbekasseløb, som kun kunne lade 

sig gør ved, at forældrene og en masse ildsjæle fik det hele til at lykkes. 

Vi håber, der er endnu flere til næste års sæbekasseløb d. 1 juni, der vil komme 

og deltage i denne festdag for Susåskolen. 

Denne fællesskabsfølelse er så vigtig for, at vi som skole lykkes. At vi på alle 3 

matrikler gør et stykke arbejde, voksne som børn for at skolen også de næste 

mange år, vil stå som een skole. 

Vi i bestyrelsen vil gøre vores til at dette skal lykkes.  

I skolebestyrelsen sidder vi forældrerepræsentanter fra hver matrikel. Det giver et 

godt samspil i bestyrelsen. Vi er alle klar til et nyt skoleår, med de udfordringer 

og opgaver der kommer. 

Susåskolen er en fælles opgave, som vi alle løfter i fællesskab. 

 

Vh Sisse Nordling 

 

 


