HØRSHOLM SKOLE

SKOLENYT

www.horsholmskole.dk

Juni 15

Kære forældre
Året der gik: vi nærmer os afslutningen på første skoleår med folkeskolereformen – og vi er kommet godt i
gang. På stormøde i maj 14 gennemgik vi planerne for dette skoleår – og på møde med kontaktforældrene i
marts 15 kunne vi konstatere, at vi havde nået det, vi havde lovet.
Reformen er en læringsreform, der vil være under implementering flere år – og år for år vil vi fokusere på
områder – og ikke mindst justere det, der ikke synes at fungere. Blikket er stift rettet mod de overordnede
mål: alle elever skal blive så dygtige, som de kan blive – og de skal trives (disse 2 ting hænger naturligvis tæt
sammen).
Hørsholm Skole vil videreudvikle sig som elevcenteret skole, som sikrer, at eleverne trives – og fagligt
rykker sig udover det forventede. Udgangspunktet er jo, at vores elever allerede nu klarer sig rigtig godt – og
den landsdækkende trivselsundersøgelse viser, at de også trives. Men dette er bestemt ikke nogen sovepude,
men kun et incitament til at gøre det endnu bedre!
En helt afgørende faktor er et godt skole/hjemsamarbejde, der medfører at alle elever møder frem med deres
ting i orden, veludhvilede og mætte.
Vi havde planer om at holde et stormøde i dette skoleår som en opfølgning på sidste års møde, men skyder
det til august/september, hvor vi også kan informere mere om skoleåret 15/16.
Vi er som sagt kommet godt i gang: bevægelsen er ved at blive en integreret del af den daglige undervisning,
alle har været på kursus med DGI – og vi har indkøbt 3 ’bevægelsesskabe’ med masser af redskaber og
forslag til øvelser. Denne udvikling fortsætter naturligvis de kommende år. En anden vigtig del er ’udeskole’
som undervisningsmetode, hvor vi sammen med konsulenter fra ministeriet har arbejdet med eksemplariske
forløb i de 3 afdelinger. Disse skal kunne anvendes og inspirere i kommende skoleår. Der sker spændende
ting bl.a. med et Zoo-projekt, et samarbejde med Krogerup og et tæt samarbejde med vores eget
Egnsmuseum. Det er vigtigt, at meget kan foregå i vores eget område, som rummer store muligheder.
I det videre arbejde vil vi i øvrigt meget gerne genoplive vores gamle ’forældrebank’, hvor vi samler de af jer
(og det er mange), der vil og kan bidrage til undervisningsforløb med foredrag, virksomhedsbesøg etc.
Skolen er samtidig blevet medlem af ’Skolens Venner’, som jeg vil informere om særskilt efter
sommerferien.
Som skrevet er reformen kompleks – og en læringsreform. Fra august arbejdes efter de nye forenklede mål i
alle fag. Både her på skolen og på et fælleskursus for alle kommunens lærere har vi forberedt os på dette. I
stedet for at sætte mål for undervisningen – sættes nu i endnu højere grad mål for elevernes læring – ikke for
den enkelte, men for klassen i første omgang. De forenklede mål kan bl.a. ses på ministeriets hjemmeside.

En helt afgørende faktor for at det ser godt ud, er det lærernes/pædagogernes engagerede arbejde. Den nye
arbejdstid har givet udfordringer, men justeres i det kommende skoleår, så den i højere grad understøtter
reformen. I modsætning til, hvad der skrives om på landsplan, er vores sygefravær lavere end sidste år!
Vi er ved at lægge sidste hånd på planlægningen af kommende skoleår. Vi lægger i modsætning til
skolestarten i år et grundskema, som så ændres i løbet af skoleåret af årgangens skemalægger, så det tilpasses
lærerfravær (kurser etc.) – og de pædagogiske aktiviteter.
Fagfordelingen indebærer naturligvis en del ændringer i lærerbesætningen. Alle vil få mails fra
afdelingslederne inden ferien. Fagfordelingen er alene ledelsens ansvar.
Målet er at fastholde vores linjefagsdækning, der allerede nu lever op til de nationale må i 2020 – og
mindske antallet af lærere omkring en årgang/klasse. Dette vil øge muligheden for fleksibilitet og for endnu
større kendskab til eleverne.
Skolebestyrelsen vil sammen med skolen i kommende skoleår sætte fokus på vores værdigrundlag – og ikke
mindst på, hvordan vi får det at fungere i børnehøjde. Sammen med elevrådet vil vi bl.a. arbejde med
trivselsdage, oprydningsdage etc. Vi har ikke meget hærværk, men skal sikre, at der ikke ødelægges ting.
Pengene kan kun findes et sted – i skolens egen økonomi. Samtidig vil vi stærkt opfordre til, at de, hvis børn
ødelægger ting – også ved uheld, betaler for reparationen. Dette har i visse tilfælde ikke været så enkelt.
Bestyrelsen har også drøftet ophæng af forskellige reklamer for kurser etc. Der kan ikke lægges noget ind på
Intra – og der må ikke hænges reklamer/annoncer op, eller deles materiale ud, før det har været rundt om
kontoret.
Der har været henvendelse om indeklimaet i E-bygningen. Som udgangspunkt er det ok, men vi har sammen
med tekniskafdeling og et privat firma sat CO2-målere op, så vi kan få lavet en analyse af luftforholdene.
Dette gentages sandsynligvis i januar.
Ellers byder kommende skoleår som noget nyt – og som en følge af det kommunale ’rammenotat om
reformen’ på valglinjer i udskolingen. De tidligere ressourcer fra valgfagene plus lidt ekstra timer er samlet
til 3 hele uger, der er placeret enkeltvis løbet af skoleåret. Eleverne vælger linje lige efter ferien – og linjerne
foregår på en af kommunens 4 skoler – og med elever fra de 4 skoler – og for nogle linjers vedkommende
også med lærere fra flere skoler. Vi vil senere informere mere om linjernes indhold etc.
Det er prøvetid i øjeblikket ! Efter de skriftlige prøver i begyndelsen af maj – og 9. klassernes sidste
skoledag, som igen forløb meget fint, - er der nu prøver helt frem til translokationen d. 24.6.. Der er som
altid mange gode resultater. Målet vil altid være at rykke eleverne fra ’det forventede’ – og derfor kan
forskellige karakterer fortælle gode historier.
Ser man bare et halvt år tilbage, er der jo rigtig mange fine ting at se tilbage på bl.a.:
Gallafesten, udeskole-forløbene, besøget fra vores tyske venskabsskole i Münster, hytteture, mange faglige
ekskursioner, korstævne, idrætsarrangementer, cykelprøve m.m. – om en uge kommer så vores fælles
idrætsdag – og endelig den store afslutning sidste dag inden sommerferien.
Vi vil sende særlig information ud om enkelte emner. Bl.a. om den obligatoriske TFF i kommende skoleår.
Første skoledag er efter sommerferien er mandag d. 10. august. Sæt allerede nu kryds ved tirsdag d. 1.9.15,
hvor vi holder vores store traditionsrige Skolefondsfest!
Alle ønskes en rigtig god sommer!
Per Høxbroe, skoleleder

