HØRSHOLM SKOLE

SKOLENYT

www.horsholmskole.dk

December 2014

Kære forældre
Siden august har vi – og kommunens andre 3 skoler – arbejdet med den nye reform i praksis. Som direktøren
på vores område, Kenneth Kristensen – udtrykte det i august: Vi har nu løbet de første 100 meter af en
maraton. Det er den største reform siden folkeskolen blev sat i værk for 200 år siden. Vi er dog naturligvis
kommet betydeligt længere end de 100 meter – og bevæger os hele tiden fremad – på en god måde.
Processen er i gang – og det første halve år er gået godt.
Vi har haft fokus på skemaer, selvstyrende årgangsteam og strukturen, alt sammen for at kunne arbejde
endnu mere fleksibelt – og dermed gøre dagligdagen endnu mere styret af det faglige indhold – og leve op til
målet om, at skoledagen skal være endnu mere spændende og afvekslende. Dertil kommer arbejdet med
bevægelse, hvor alle har været på kursus med DGI – et samarbejde, vi fortsætter. – og med lektiecaféerne,
som hos os hedder ’den røde tråd’ i indskolingen – og TFF på mellemtrinet og i udskolingen. Her sker der
også hele tiden en fin udvikling – og i kommende skoleår, vil det blive endnu bedre.
I kommende halve år vil vi have særlig fokus på arbejdet med ’de nye forenklede mål’ i alle fag, som træder
i kraft fra august 15 – og vil betyde, at der vil blive endnu mere fokus på elevernes læring – og ikke primært
undervisningen. Det vil vi skrive mere om i løbet af foråret. Samtidig vil vi med bistand fra ministeriets
læringskonsulenter arbejde med ’ude skole – som undervisningsmetode’ – og på 2 årgange gennemføre
eksemplariske forløb, der vil kunne inspirere resten af skolen.
Målet med reformen er jo bl.a., at alle elever skal blive så dygtige som de kan. Det har hele tiden været målet
for os – og vores – og kommunens elever er dygtige. Hørsholm kommune – og Hørsholm Skole lå endnu en
gang helt i top i landet ved afgangsprøverne i 14.
En smule malurt i bægeret: lærerarbejdspladser/teamrum er endnu ikke blevet leveret 100 % på vores skole,
men skulle være på plads i januar.
Vi har hele tiden ønsket, at reformen skal bygge videre på, alt det vi sætter pris! Det høje faglige niveau, den
meget høje linjefagsdækning – og de samlende kulturbegivenheder.
I disse dage nyder vi vores Luciakor (38 elever), der også har været i Midtpunktet og på Louiselund
Plejehjem. Koret får vi også fornøjelsen af, når indskoling og mellemtrin går i Hørsholm Kirke mandag d.
22.12.14.
Vores elevråd har stået for et hyggeligt julearrangement for 0., 1. og 2. årgang. Godt at se de små og store
elever sammen.
Vores elevmæglere gør stadig et flot stykke arbejde – og det samme gør vores skolepatruljer.
Bestyrelsen arbejder hårdt på at forbedre/sikre de trafikale forhold omkring skolen – og er i dialog med
kommunen. Når der sker ændringer bl.a. mht. anvendelse af p-pladsen, informerer vi direkte på
forældreintra.

Efter nytår forventer vi, at det kan opstilles lockers/aflåste elevskabe med mulighed for at oplade bærbar - til
de elever fra 4.-9. klasse, der har lejet et – jf. undersøgelsen hos firmaet ’My Locker’.
Bestyrelsen har også taget initiativ til, at der fra en gang i januar/februar vil kunne bestilles mad hos
Skolemad.dk. Det vil blive ’kold mad’, der leveres på skolen ca. 11 – og afhentes af de enkelte klasser – på
samme måde som skolemælken. Firmet har et godt ry, men leverer naturligvis på sigt kun, hvis der er en pæn
anvendelse.
Man har kunnet læse mange interessante historier om reformen – og om lærernes arbejdstid. Vi arbejder hele
tiden på at ændre og justere, så vi kan lave den bedste skole – og sikre eleverne en optimal læring.
Der er i den grad grund til at kippe med flaget for vores lærere og pædagoger.
Der er også mange historier om sygefravær, som vi ikke genkender. Man skal altid være mere end ydmyg,
tingene kan ændre sig, men sygefraværet på Hørsholm Skole er mindre i år end sidste år – det laveste på de 4
skoler - og skolerne ligger under det kommunale gennemsnit.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
Venlig hilsen
Per Høxbroe, skoleleder

