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Usserød Skole bliver tosporet
Børne- og Skoleudvalget har nu besluttet,
at det bliver Usserød Skole, der på grund
af det det dalende børnetal skal
reduceres fra tre til to spor. I praksis
betyder det, at vi fra næste skoleår kun
opretter to børnehaveklasser, lige som vi
gjorde i sommer. Om 9 år vil vi så efter
planen være to klasser på hvert
klassetrin. Det er altså en langvarig
proces, og derfor viser vores egne
beregninger, at vi kan klare nedgangen i
lærerantal med naturlig afgang. Men vi
kommer til at kigge på den måde, vi
organiserer os på i team, når årgangen
fremover skrumper fra tre til to klasser.
Det behøver vi imidlertid ikke at afklare
her og nu.
Nedgangen i elevtal vil slå hurtigere
igennem i SFO, og i sammenhæng med
de øvrige ændringer på SFO-området vil
vi have behov for nytænkning. Det skal vi
til gengæld lidt hurtigere i gang med.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev er det
besluttet, at kommunens specialtilbud
skal reorganisere og samles på den skole,
der får mere plads i takt med reduktionen
af spor, og det er jo Usserød. Hvordan
det præcist skal udmøntes vil blive
undersøgt og besluttet i foråret.

”Alle skal have
muligheden for
at lykkes… ”

For de kommende år tegner der sig altså
et billede af en Usserød Skole i
forandring. Vi er ikke uvante med
udvikling her på stedet, så når vi om lidt
har fordøjet beskeden om, at vi skal ”på
skrump”, så skal vi nok finde de positive
aspekter frem. Eksempelvis bliver køen i
kantinen jo nok lidt kortere 

baggrund af mistrivsel eller dårligt
fungerende klasser på årgangen. Vi har
imidlertid erfaret, at langt de fleste
elever profiterer af at få nye kammerater
på dette tidspunkt, uanset hvor godt
deres klasse i øvrigt fungerer. Eleverne
har ikke oplevet, at de siger farvel til
deres venner, for dem ser de jo fortsat i
frikvarterer og i fritiden; men i stedet
siger de goddag til nye venner, hvoraf
nogle er endnu bedre at arbejde sammen
med, end de gamle venner var. Jo ældre
eleverne bliver, jo mere skelner de
mellem venner til arbejde og venner til
fest.
Vi har beskrevet en handleplan for ny
klassedannelse. Den ligger på skolens
hjemmeside:
http://usserodskole.horsholm.dk/~/media/Websites/Usse
r%C3%B8dSkole/Filer/Skolebestyrelsen/Principper/Nye%
20klasser%20ved%20overgangen%20til%207.pdf

Usseby 2016
Efter en pause på 5 år, har vi genoptaget
vores Usseby. Det har været en stor
fornøjelse at følge den energi, der er
blevet lagt for dagen, men bedst har det
været at høre om den gode stemning,
der
har
været
rundt
omkring
i
værkstederne, og om hvordan de store
elever har taget hånd om deres yngre
kammerater. Netop dét at styrke
kendskabet til hinanden på tværs af
skolen var det vigtigste formål med
ugen. Og så håber vi selvfølgelig, at de
mange virksomheder økonomisk har
kunnet hvile i sig selv. Det må de
kommende dages regnskaber vise.

Princip for ny klassedannelse
Skolebestyrelsen har vedtaget et nyt
princip
vedrørende
overgang
fra
mellemtrin til udskoling, dvs. fra 6. – 7.
klasse. Fremover bryder vi de gamle
klasser op og danner nye, således at man
i 7. klasse fortsætter med nogle af sine
gamle klassekammerater og samtidig får
man nogle nye. Vi har tidligere dannet
nye klasser på dette tidspunkt af
skoleåret, men hidtil har vi gjort det på

Tak til alle forældre, der aflagde Usseby besøg
torsdag aften, og god, velfortjent weekend til
alle byens borgere! - Flemming
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