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Kære alle
Det har været et rigtig godt halvt skoleår! Arbejdet med kerneydelsen er naturligvis det vigtigste –
og baggrunden for alle gode resultater. Der foregår hele tiden rigtig meget spændende undervisning
i alle fag og på alle tænkelige måder!
Vi har i dette efterår fået produceret 3 film om skolen, Den første med rekrutteringssigte, den anden
en lille ekstra, der fortæller hvilke type lærere, eleverne kunne tænke sig – og den sidste en lidt
bredere film, der fortæller mere generelt om Hørsholm Skole.
Alle disse film kan bl.a. ses på skolens Facebookside, som er stedet, hvor I alle kan følge med i alle
skolens aktiviteter og tiltag. Vi har rigtig mange besøgende, men vil gerne have endnu flere – så del
gerne!
På denne side har man kunne følge – live – vores 6. klassers deltagelse i ’First Lego Legaue’, vores
helt særlige ’Matematikkens dag’, hvor store og små elever var sammen om emnet astronomi, fra
vores besøg på kunstmuseer, deltagelse i sportsturneringer, SFO-og klubturer, de nyuddannede
elevmæglere fra 6. årgang – samt meget mere. Så følg gerne med hver dag!
Vores rekrutteringsindsats har i den grad båret frugt. Vi har ansat 4,5 nye lærere pr. 1.1.17 pga.
pensioneringer og barsel. Vi ved, at det oftest kun kommer 10-15 ansøgere, hvilket ikke er
tilstrækkeligt. Vi fik 90 (1) ansøgninger – og har fået ansat dygtige og engagerede lærere.
Samtidig har vi jo vist, at der i forbindelse med projektet ’Velfærd frem for mursten’, skulle skæres
et spor fra på enten Usserød Skole eller Hørsholm Skole. Der er blevet lagt en stor indsats bl.a. fra
vores skolebestyrelse – og det bliver Hørsholm Skole, der fremover forbliver 3 sporet. Det betyder
meget for skolen i forhold til muligheden for at fortsætte det unikke samarbejde mellem skole/SFO,
have den tilstrækkelige faglighed og fleksibilitet bland vores lærere etc. Der er udsendt
pressemeddelelse fra kommunen, som også kan ses på facebooksiden.
Endelig har vi fået meget opmærksomhed pga. af vores karaktergennemsnit ved prøverne i maj/juni.
Glædeligt at hele kommunen ligger nr. 1 i Danmark både mht. trivsel og karakterer! For os hænger
de 2 ting sammen som ærtehalm. Men vi glæder os bestemt også over, at vores skole ligger nr. 1 i
kommunen (også foran privatskolerne) med et snit på 9. Og pt er nr. 6 blandt alle landets
folkeskoler.
Dette er motiverende, men skal også tages med tilpas ydmyghed. Vi glæder os over at have været i
stand til at løfte elever med faglige udfordringer – og generelt have løftet eleverne i forhold det

socio-økonomiske forventede. Det vigtigste for os er, at vi gør vores bedste. Og altid har fokus på
eleverne. Vi glæder os lige så meget over en elev, der flyttes fra et 2-tal til et 7-tal, som over en
elev, der får 12.
Vi har også i år et stærkt – eget vikarkorps, som vi som noget nyt har haft igennem et
weekendkursus, så de er endnu bedre rustet.
Der har også ved afdelingsleder, Henrik Højstrøm været afholdt forældreworkshop for 50
mellemtrins forældre. Et nyt tiltag, som blev meget godt modtaget!
I forbindelse med det fælleskommunale projekt: Fælles børn, fælles ansvar, hvor vi efter engelsk
inspiration modtager flersprogede elever direkte i klasserne – er det godt at kunne melde, at det går
godt! Alle gør deres bedste – og de nye elever krediterer af relationerne, og får så naturligvis
basisdanskundervisning ved siden af.
Vi har bl.a. elever fra Frankrig, Belgien, Rusland og Kina- og 5 flygtninge børn: 3 fra Syrien og 2
fra Eritrea. Vi lærer hele tiden – og tror på modellen. Og vil løbende informere. Det er glædeligt at
de flersprogede børn i den grad inddrages i de sociale aktiviteter af klassernes forældre.
Vær også opmærksom på det udsendte vedr. ændringer i SFO/klub efter nytår. SFO1 – med en
bedre normering går nu fra 0 – 5 klasse. Fra 6. og op vil dr være tilbud i Ungdomsskolen.
Vi har en rigtig god SFO med kommunens bedst uddannede medarbejdere, så det er naturligvis
vores håb, at langt de fleste 4. -5. klassebørn bliver – trods prisstigningen.
Fra kommende skoleår skal alle skoler arbejde med læringsportal. Her i kommunen med ’Min
uddannelse’ – det vil der blive informeret massivt om i foråret 17.
Endelig er vi jo inde i den hyggelige december – skolen har sat juleriet i gang på skolens fødselsdag
(119 år!), juletræer hygger mange steder – ikke mindst på taget af E-bygningen – og måneden vil
være præget af jul – helt til sidste skoledag, hvor indskoling og mellemtrin traditionen tro er i
Hørsholm Kirke.
Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Per Høxbroe
Skoleleder.

