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Det kommende skoleår

Det kreative element

Vi er i fuld gang med planlægningen af
det kommende skoleår, og forleden
havde vi besøg af forældrene til de
kommende 0. klasser, der ligesom sidste
år starter allerede 1. maj i SFO. Vi har
gode erfaringer med denne fælles start.
Alle nye elever lærer hinanden at kende
inden sommerferien, og det vil også gøre
det muligt at danne klasserne, inden vi
går på sommerferie.

Skolen er andet end fag, og her kommer
tre kreative eksempler:

Vi har i år ikke haft plads til alle, der har
ønsket Usserød Skole, så der er enkelte
udenbys børn, der har fået et andet
skoletilbud i kommunen.

Om vikarer
Vi er til tider presset på vikarfronten.
Presset består dels i, at vores økonomi til
området er stramt, dels at det i perioder
kan være svært at skaffe tilstrækkeligt
med kvalificeret vikarhjælp. Vi er dog så
heldige, at vi i øjeblikket kan trække på
nogle faste vikarer, der kender eleverne,
og ved kendt fravær prøver vi desuden at
lade teamet omkring årgangen ændre
deres skema, så de tilbageværende
lærere kan dække undervisningen.

”Alle skal have
muligheden for
at lykkes… ”

I forbindelse med næste års planlægning
har vi fået den idé at give skolepædagogerne på 1. – 3 klassetrin nogle
flere timer i skolen, således at de ved
lærerfravær på årgangen kan stå for
vikardækningen. Så bliver det for alvor
kendte voksne, der vikarierer, og når
pædagogerne til daglig har deres gang på
årgangen, vil de på forhånd vide mere
om, hvad der arbejdes med, end den løse
og eksterne vikar. Det er muligvis en lidt
dyrere løsning, afhængig af fraværets
størrelse, men det er også en løsning, der
burde give endnu mere kvalificeret
vikardækning i indskolingen. Det bliver
spændende at afprøve.

1. Vores 8. klasser har deltaget i den
årligt tilbagevende kortfilmfestival i
kommunen, hvor eleverne selv har
skrevet manuskript, spillet, filmet og
klippet. En jury bestående af bl.a.
forældre
med
forbindelser
til
det
etablerede filmmiljø skulle efterfølgende
kåre
vinderne
indenfor
forskellige
kategorier, og juryen kom på hårdt
arbejde. Der var mange rigtig gode
præstationer at vælge imellem.
2. Vores 6. klasser har kigget på,
hvorledes udskolingen gennem nogle år
har arbejdet med ”Skøn Skole”, hvilket
bl.a. har givet sig udtryk i farverig,
inspirerende indretning af årgangenes
fællesrum. Med udgangspunkt i blandt
andet faget håndværk & design har 6.
årgang nu givet deres fællesrum et
imponerende boost med farvesætning og
en indretning, der bl.a. består af
egenproducerede møbler. Kig forbi og se
det!

3. Og endelig kan jeg ikke stå for
nedenstående ”PYT-knap”, som eleverne
i indskolingen kan trykke på, hvis de
føler sig lidt forurettede. Godt tænkt.
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