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”HER HAR VI

LYST TIL
AT LÆRE”

”Alle skal have
muligheden for
at lykkes… ”

Nyhedsbrev til skolens forældre
Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2016

Budgetaftale 2017-2020
Kommunalbestyrelsen
har
nu
aftalt
budgettet for 2017-2020, og et af de
områder, vi som skole interesserer os mest
for, er strategien ”Velfærd frem for
mursten”, der som et af temaerne har
”Sammenhængende børneliv 0 – 18 år”.
Heri indgår, at et faldende elevtal i de
kommende år medfører, at der fremover
kun er behov for 10 spor i alt på
kommunens fire skoler. Det betyder, at to
af folkeskolerne fra næste skoleår skal
oprette to børnehaveklasser, mens de to
andre skoler skal oprette tre. Rungsted
Skole skal fortsætte med at have to spor,
og Vallerød Skole fortsætter som tresporet.
Det bliver derfor enten Hørsholm Skole
eller Usserød Skole, der skal reducere til 2
spor. Der forventes en politisk beslutning
inden årets udgang.

Uge 39 – Naturfagsugen
Igen i år deltog vi i Naturfagsugen, som
sætter fokus på naturvidenskaben. Årets
tema var Hjerte og Hjerne, og indskoling
og mellemtrin havde søgt og modtaget i alt
26.075 kr. i støtte fra Nordeafonden med
begrundelsen, at de fremsendte projekter
”… involverer børn og unge aktivt samt
har tydelige læringsmål”. I ugens løb blev
der arbejdet på tværs af afdelingen, så
udover den faglige læring var der også
fokus på at øge kendskabet til hinanden
på tværs af alder. Dette aspekt har vi
fokus på for at styrke trivslen på skolen,
og i uge 47 blander vi hele skolen, når vi
tager fat på Usseby. Dette vil I høre
nærmere om.

Samtidig er det besluttet, at kommunens
specialtilbud skal reorganisere og samles
på den af de to skoler, der får mere plads i
takt med reduktionen af spor. Det er endnu
ikke
fastlagt,
hvor
hurtigt
denne
reorganisering vil blive ført ud i livet.

Uge 41 og 43 – linjeuger
I udskolingen har vi tilrettelagt disse to
uger som linjeuger, hvilket betyder, at vi
har samlet skoleårets valgfagstimer og
knyttet dem op på otte forskellige hold, der
spænder fra British Culture over Sport og
Politik,
Foodie
(bl.a.
molekylær
gastronomi) til fodboldkundskab og
Programmering. Sidstnævnte hold har haft
den udfordring, at den ene underviser er
en af vores forældre, som lige i denne uge
har været på arbejde i Boston. Men i sin
”fritid” derovre har han kunnet Skype med
holdet og dermed supplere vores egen
lærer i lokalet. Flot! I kantinen bliver der
arbejdet med projektet Skøn Skole, hvor
elever sammen med en konsulent i
fællesskab
forskønner
en
del
af
kantineområdet, herunder opbygger et
loungeområde på balkonen. Skolen har
søgt og fået bevilget to dages gratis
konsulent-hjælp ud af seks dage,
konsulenten er her i løbet af de to
linjeuger. Glæd jer til resultatet og se mere
om Skøn Skole på nedenstående link:

I SFO sker der en omlægning således, at
begreberne SFO1 og SFO2 forsvinder.
Fremover går børnene i SFO fra 0. – 5.
klasse, og der vil være den samme
normering og samme pris på alle trin. Fra
6. klasse og opefter vil SFO blive erstattet
af et fælles tilbud om ungdomsskole/
ungdomsklub. Se nærmere om budgetaftalen på kommunens hjemmeside eller
følg dette link:
http://www.horsholm.dk/~/media/Hoersholm/Files/Publi
kationer%20og%20rapporter/Budget/Budget%2020172020/Underskrevet%20budgetaftale%202017-2020.pdf

Jeg vil naturligvis informere, når der
foreligger beslutning om den fremtidige
struktur på skoleområdet.

http://www.skoenskole.dk/cause-view/de-satte-etfingeraftryk/
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