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Kære alle
Skoleåret 16/17 er ved at være slut og planlægningen af kommende skoleår har været i gang længe.
Dagligdagen på skolen kan følges – som mange allerede ved – på skolens facebookside.
Siden sidste SkoleNyt er der sket meget – her et udvalg:
Ændringen af SFO-taksten fra august har også sat spor på antallet af børn i vores SFO2. På
Hørsholm Skole er skole/sfo forbundne kar i et tæt samarbejde og et markant mindre antal elever vil
naturligvis også kunne påvirke antallet af medarbejdere. Det er nu besluttet af nedsætte betalingen
fra de ca. 1800, - kr. til 990, - kr. fra kommende skoleår. Det håber vi naturligvis vil få mange fra 4.
– 6. klasserne til at blive eller genindmelde sig i vores fremragende SFO.
I øvrigt har nu næsten alle vores skolepædagoger gennemført diplomuddannelse med fremragende
resultater.
Der opsætte nyt mekanisk ventilationssystem i den gamle kontorbygning – til venstre, når man
kommer ind i gården. Det vil helt sikkert forbedre indeklimaet markant.
I sommerferien totalrenoveres vores idrætsomklædningsrum – et højt ønske i mange år!
Vi har i dette forår kørt et særdeles succesrigt talentholdforløb for mellemtrins elever. Vi forventer
at kunne intensivere arbejdet med særligt talentfulde elever i indskolingen i kommende skoleår.
Samtidig sender vi igen år 3 matematiktalenter fra udskolingen en uge til Sorø Akademi til en
lærerig uge og har tilmeldt 6 udskolingselever til de 2 –årige projekt: Junior Talenter.
Vi har stadig vores gode samarbejde med Paulinum Gymnasium fra Münster. Vi havde et fint besøg
til 7. årgang, der blev privat indkvarteret (tak for det!) i maj og i september drager så vores 8.årgang
til Tyskland på genbesøg.
Som noget helt nyt har vi fået en venskabsskole i Barcelona, der også i maj var på besøg (igen
privat indkvartering – tak!). Der arbejdes nu på at arrangere besøg til Barcelona. Det er ikke hele
klasser.
Vi havde en rigtig fin Høxby-uge. Eleverne holder meget af den feature uge, som giver en masse
læring og styrker relationer mellem små og store elever, Tak til alle der deltog i vores
aftenarrangement. Mellemtrinselevrådet havde særlig bod – og fik samlet godt 8000, - kr. ind til

Kræftens Bekæmpelse et meget flot initiativ Skolen har efterfølgende fået et flot diplom, der
hænges op et synligt sted.
Løbende deltager vi som skole og SFO i en række idrætsarrangementer med de andre skoler! Det er
også vigtigt – ligesom vores nysafholdte egen idrætsdag – og også en del af skolens
bevægelsesindsats.
First Lego-Legaue er kommet for at blive på 6. klassetrin – og skakken lige så – ikke mindst i
indskolingen. Det samme gælder fællessamlingerne for de enkelte afdelinger
Vi har i dette skoleår bl.a. via vores film om skolen og Facebook kunnet tiltrække rigtig mange
særdeles kvalificerede ansøgere. I august starter 5 nye lærere. Det er særdeles dygtige folk – og vi
glæder os til det kommende samarbejde Ansættelserne skyldes bl.a. barsel, pensionering, frikøb til
andet job – og ikke opsigelser. D. 16. juni vil der komme mails ud til alle angående kommende års
lærer/pædagog besætning, skemaer og lokalefordeling.
Bl.a. pga. skolebestyrelsens store indsats lykkedes det i dette skoleår at bevare Hørsholm Skole som
en 3-sporet skole. Skolebestyrelsen har bl.a. mange andre ting – også arbejdet ihærdigt for at
forbedre de trafikale forhold omkring skolen – og arbejdet ser ud til i et vist omfang at bære frugt
(derom mere senere). Der var suppleringsvalg til bestyrelsen i maj – og nyt medlem i bestyrelsen er
Margarita Syndergaard.
Årets afsluttende prøver er i gang – det går fint. Sidste år var enestående rent gennemsnitsmæssigt,
men også der påpegede vi, at det altid vil kunne svinge. Vi har i år haft den glæde, at nogle af vores
elever med særlige udfordringer har præsteret f.eks. 02 og 4, hvilket er særdeles flot. Som
folkeskole er det vores opgave at flytte alle elever – og glæder os som sagt, når vores elever
præsterer deres bedste!.
Ved årets afslutning er det også vigtigt at kippe med flaget for vores skolepatruljer og vores
elevmæglere, der laver et stort stykke arbejde for skolen..
Hørsholm Skole siger tak for et godt skoleår. Naturligvis har der også været udfordringer – vi er pt
703 elever – men vores klare mål er altid, at alle elever skal være glade for at gå i skole – skal lære
en masse – og ved, at dette kun sker i tæt samarbejde med jer forældre.
God sommer
Venlig hilsen
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