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Kære forældre
Skoleåret er ved at være slut – og en forhåbentlig fin sommerferie venter, inden alle eleverne kommer igen
mandag d. 8. august kl. 9.00.
Det har været et godt skoleår for Hørsholm Skole. Først og fremmest kan vi glæde os over en masse herlige
elever, der har lært og oplevet en masse.
Vi kan se på diverse test (både de nationale test og dem vi selv tager), at vores elever klarer sig godt, og vi
kan se på aktivitetskalenderen, at der sker utroligt mange spændende ting på et hav af områder.
Et udpluk af årets anderledes ting: First Lego Legaue, hvor 6. klasserne vandt flere premier, DM i
skolebasket for 8.klasserne i basket, hvor både piger og drenge kom i finalen – og drenge blev nummer 2 i en
tæt finale, de var skuffede, men det var under alle omstændigheder meget flot! De mange fælles kommunale
idrætsarrangementer – inkl. den nye ’Store Dansedag’ for alle kommunens 8. klasser.
Udskolingen havde tre uger med valgfag, hvor de var sammen med elever fra kommunens øvrige tre skoler.
Eleverne mødte nye lærere og arbejdede på andre skoler. Der kom meget ny viden og mange flotte resultater
ud af arbejdet på valgholdene. Desværre kan udskolingslinjerne af økonomiske årsager ikke fortsætte indtil
videre.
Indskolingen har sammen med eleverne lavet regler for, hvordan alle kan trives i E-bygningen. (blandt
mange ting hvordan man efterlader et toilet.). Korets Luciaoptog og sang i Hørsholm Kirke hører også med i
billedet.
Vi har endnu engang haft besøg fra vores tyske venskabsskole fra Münster med privat indkvartering – og de
kommende 8. klasser tager derned i september.
6. klasserne cyklistprøve er gået rigtig godt, hvilket matcher bestyrelsens arbejde med trafikpolitik og indsats
for at gøre vores område endnu mere trafiksikkert.
For første gang modtog vi alle kommende 0. klasser 1. maj. Det har været en stor succes – og gør, at vi
kender de små rigtig godt, inden de begynder i 0. klasse. Hjørnehuset er i den anledning blevet gjort i stand –
og vi har fået vores fabelagtige ’gnaverhus’ med marsvin og kaniner. SFO vil udskrive konkurrence om,
hvad huset skal hedde inden den officielle åbning.
De store elevers sidste skoledag har jeg skrevet om. Meget flot!
Mange flere ting kunne have været nævnt – men de fleste er sikkert orienteret om de mange spændende
undervisningsforløb, der har været på alle årgange.
Årets afsluttende prøver er gået ekstremt godt. Stort tillykke til alle elever og lærere og pædagoger– på hele
skolen,

Det samlede gennemsnit for de obligatoriske prøver (dansk, matematik, engelsk og fysik) bliver godt 9 (nye
skala) – og endnu højere hvis vi tog udtræksfagene med – bl.a. skriftlig fransk og tysk, geografi, idræt og
samfundsfag.
I Hørsholm Kommune arbejder vi med et større projekt: Fælles børn, fælles ansvar. Et godt projekt inspireret
af vores studieture til London – og meget omtalt i pressen. Fokus er, hvordan vi modtager flersprogede børn,
der udover at modtage undervisning i basisdansk – kommer direkte ind i klasserne, hvor de vil lære sproget –
og ikke mindst få de altafgørende relationer, som er det vigtigste for alle børn. Der vil blive sendt mere
information ud om projektet. Modtagerklassen på Rungsted Skole er lukket – og pengene lagt ud på alle 4
skoler. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en spareøvelse, men om et pædagogisk projekt.
Hørsholm Skole har endnu ikke modtaget flygtningebørn, men det vil – uden at kunne sætte tal på – uden
tvivl ske i løbet af kommende skoleår. Vi arbejder dog efter samme metode med det relativt mange
flersprogede børn, vi har – og får efter sommerferien. Vi har pt. Børn fra Kina – og får fra Frankrig, Belgien
og Rusland.
Som tidligere beskrevet er dette år et år med ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed. Dette betyder en
stram styring af udgifter – og det går rigtig godt. I den forbindelse skal det siges, at mange elever stadig
mangler at aflevere undervisningsbøger. En helt unødig udgift, så tjek gerne af hos jeres børn om alt er
afleveret! Er der blevet noget væk, vil man naturligvis modtage en regning.
. I kommende år skal der atter spares på vores område. På kommunens hjemmeside kan man følge med i,
hvilke områder der er i spil i forbindelse med den lange politiske budgetproces, der slutter i oktober.
Et andet stort kommunalt projekt er ’Velfærd, frem for mursten’ – også dette kan følges på kommunens
hjemmeside, ligesom jeg vil informere, når der vedtages ting, der vil påvirke skolerne. Skolebestyrelserne er
naturligvis en del af processen.
Ved skoleårets afslutning skal vi sige farvel til 3 lærere: Tina Bøttiger, Katrine Thorup og Nannett Nielsen.
Alle siges stort tak for deres gode indsats på Hørsholm Skole – og ikke mindst held og lykke med deres nye
udfordringer.
Vi skal jo også sige farvel til vores legendariske udskolingsleder, Karin Bøgh. Derom meget mere senere!
Efter sommerferien vil Anthony Verniere Jr. være udskolingsleder, Stine Larsen indskolingsleder – og der
vil være ansat en ny mellemtrinsleder.
Kommende års skema er ikke færdigt ved skoleårets afslutning, men fremsende når det er færdigt. Alle får i
denne uge mails vedr. kommende års lærer/pædagog besætning. På de enkelte klasser/årgange.
Alle ønskes en rigtig god sommerferie!
Venlig hilsen
Per Høxbroe

