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Kære forældre
Første halvdel af skoleåret er gået, og det er tid til status. Vi er kommet godt igennem første halvdel, der
arbejdes med mange spændende ting, og vi har hele tiden fokus på kerneopgaven:At vores elever bliver så
dygtige, som de kan. Eleverne har forskellige forudsætninger, men det vigtigste er, at de rykker og hele tiden
gør fremskridt. Det gælder de rigtige dygtige, og det gælder elever, der måtte have diagnoser, svære
familiære forhold etc. Hørsholm Skole er en folkeskole og skal i princippet kunne inkludere alle.
I efteråret har været mange spændende undervisningsforløb. På 3. årgang afsluttedes samarbejdet med
Krogerup – ’Fra haver til maver’. 6. årgang deltog i det spændende ’1st Lego League’, hvor man med
genbrug i centrum byggede robotter for til sidst at deltage i en stor konkurrence med andre skoler. Her vandt
6.x og y samarbejdsprisen samt 1. og 2. præmien for markedsføring, Derudover blev de nomineret for
forskningsdelen. Dette projekt er ikke kørt for sidste gang! På 8. årgang deltog man i ’Skills’ og gik videre til
2. runde, samme årgang var på et succesfuldt ophold i Münster hos vores venskabsskole, 2. årgang har kørt
en hel måned med holddeling på tværs af klasserne, vi har haft projekter sammen med Musikskolen, og en af
vore 7. klasser går videre til landsfinalen i ”Avisen i undervisningen” – ja, man kunne faktisk gudskelov
blive ved.
Som noget nyt har kommunen på tværs af skolerne kørt udskolingslinjer – 3 fulde uger fordelt på skoleåret –
2 af ugerne er fuldført. Det har været en succes. Vores udskolingslærere plus et par stykker mere har været
med – og lavet fremragende linjer – bl.a. vedr. udvikling af spil, idræt, mad, matematik, teater – og EU.
Mange har måske set artiklen i Ugebladet om EU-holdets gennemførelse af en exit-poll-undersøgelse ved
den nylige afstemning.
Udskolingslinjerne spares dog væk i det kommende skoleår, men der fastholdes midler, så de enkelte skoler
kan lave gode linjer.
Skolebestyrelsen arbejder bredt, men har pt særlig fokus på trafiksituationen – og jeg håber, at mange har
deltaget i den udsendte spørgeundersøgelse. Derudover har man fokus på skolen værdigrundlag – og dette
arbejde fortsætter i de nye år. Der er blevet talt med alle klasser om, behandle skolen ordentligt – ikke at
ødelægge noget, rydde op – og ikke mindst tale pænt til hinanden. I f.eks. E-bygningen er man ved at
vedtage enkle og præcise regler for god opførsel etc.
I samme E-bygning har vi desværre haft problemer med indeklimaet. Skolen har reageret fra starten, men har
været afhængig af teknisk afdeling. Der er blevet udført målinger, der viste for høje CO2 værdier. Først nu
ser det ud til, at man forhåbentlig har fundet årsagen. En række brandspjæld har været lukket. Disse åbnes nu
– og anlægget indreguleres. Dette skulle have den ønskede effekt, og bestyrelsen og vi følger op.
På mødet i august annoncerede vi ’Forældrebanken’ – af forskellige årsager er den ikke i gang endnu. De,
der meldte sig, undrer sig sikkert, men der sker noget i begyndelsen af det nye år. Idéen er, at forældre byder
ind med områder, besøg etc., der kan anvendes af skolens klasser.

Budget 16 – 19 har man kunne følge i dagspressen og på kommunens hjemmeside. Overskriften er
servicereduktioner – og på skoleområdet er der fundet besparelser på 5,4 mio. kr. Det betyder bl.a., at
kontrakten med Møllevejens Skole (specialtilbud/Fredensborg) opsiges, at der på Vallerødskolen fra august
16 kun vil være en 10. klasse, at der fra august 16 ikke vil være naturvejleder, da den fabelagtige Ribers går
på pension, at forældrebetalingen i SFO1 og SFO2 sættes op med 100, - kr./mdr., at antallet af lukkeuger
sættes op fra 2 til 3, at – som skrevet – udskolingslinjerne droppes. Endelig vil normeringen i Mini SFO,
hvor alle børn fremover starter på skolen 1. maj – blive som i SFO1 (har tidligere været højere)
Desuden vil der være reduktioner i beløbet pr elev (ca. 50.000,- kr. her på skolen) – og på den fælleskonto,
som skolerne anvender til køb af fælles klassesæt, bøger til biblioteket etc.
Man kan se det hele detaljeret på kommunens hjemmeside,
2016 bliver dog et særligt år, da skolerne reelt ikke kan spare før august 16 – og derfor samlet skal spare 1,6
mio. kr. i 16.. Det vil for vores skole betyde godt 400.000, - kr., som vi anvender til undervisningsmaterialer,
elevaktiviteter, kurser etc. Skolerne finder dog en løsning, når regnskabet for 15 er gjort op, det vil kunne
lade sig gøre strække det over et par år. Budskabet er imidlertid klart: 2016 bliver et år med ekstraordinær
tilbageholdenhed!
Sygefraværet skal i kommunen ned. Hos os er det pt. rimeligt, men naturligvis arbejder vi både lokalt og
kommunalt på at nedbringe det hele tiden. For at nedbringe sygefraværet tages der lønsum fra alle enheder –
om dette nedbringer sygefraværet, skal ikke kommenteres, men det indebærer besparelser/medarbejderreduktioner – og besparelser på en række funktioner, der ikke er lovbundet. Det vender jeg tilbage til i løbet
af foråret.
En vigtig del i budgetaftalen er tillægget vedr. ’ejedomsanalysen’. I foråret arbejdes der videre med de
forskellige modeller, der bl.a. kan optimere klassestørrelserne ved flere skift. Dette arbejde er bestyrelsen
naturligvis også involveret i. Jeg vil anbefale, at man læser analysen på kommunens hjemmeside. Dette
vender jeg også tilbage med i løbet af foråret.
Vi har naturligvis fortsat stærk fokus på kerneopgaven – og kommer også med fælles hjælp og forståelse
gennem disse reduktioner!
En del af aftalen er også indførelsen af FM (facilities management), hvilket betyder, at vores tekniske
servicemedarbejdere fra.1.1.2016 ikke længere er ansat hos os, men på Rådhuset - i første omgang dog med
base her – og nok heller ikke med voldsomme forandringer.
Det har været succes med elevskabene – nu håber vi på, at der fremover bliver lidt mindre bøvl med koderne.
I princippet skulle dette kunne køre uden om skolen og via direkte sms-kontakt til leverandøren.
Der leveres stadig mad hver dag, men dog ikke i store mængder. Vi har ingen indflydelse på, hvornår
leverandøren evt. synes, at det ikke er rentabelt.
Som man har set, sker der en del forandringer i ledelsen. To af vores afdelingsledere har fået nye spændende
jobs. Vi anvender lejligheden til at få sat et nyt slagkraftigt hold – og kan glæde os over stor interesse fra
yderst kvalificerede ansøgere.
I lokalpressen er der løbende debat om folkeskolerne. Det er naturligvis ikke noget, jeg kan deltage i. Sidst er
vores skole dog blevet omtalt. Det er rigtigt, at vores prøvegennemsnit i 15 var lavere end før. Det er der
gode forklaringer på. Vi havde stadig rigtig mange ekstremt dygtige elever, men også en større ’bund’. Rent
principielt er det ofte svært at nå at løfte elever, der kommer f.eks. i 8. eller 9. klasse med meget lavt fagligt
standpunkt. Derudover behøver ingen være i tvivl om, at vi analyserer – og også har taget radikale skridt.
Ligesom vi ikke har mistet jordforbindelsen, når vi har ligget helt i top, så er det også vigtigt at have is i
maven og næsen i sporet nu. Jeg er i øvrigt sikker på, at kommende prøver vil blive på et bedre niveau. Og
skal i øvrigt henvise til indledningen på dette SkoleNyt.

I fredags var der Luciaoptog – skolen emmer af jul. En hyggelig tid på en skole.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Venlig hilsen
Per Høxbroe, skoleleder

