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Kære forældre
Så er vi i gang igen! Vi håber, I har nydt sommeren og nu er klar, parat
til en fantastisk start. Det blev til en super opstart mandag for 1.-9.
årgang, hvor det store fokus var på sommerferiens mange oplevelser og
nye klassekammerater. Tirsdag bød vi de nye børnehaveklasseelever
velkommen både på Benediktevej og i Karlebo. I ugen op til skolestart
har ledelse og medarbejdere været sammen, planlagt og gjort klar til en
forhåbentlig god begyndelse for os alle. Stemningen er god,
engagementet stort, og vi glæder os til endnu et spændende og
berigende skoleår.
Skolereformen har nu to år på bagen og er på mange måder blevet
hverdag for os, der har fingrene i den i praksis. Det betyder ikke, at alt er
landet til et 12 tal. I løbet af skoleåret vil vi sende jer nyhedsbreve med
status på, hvor vi er, og hvordan vi løser opgaven.
Obs. Før sommerferien skrev vi til jer, at vi den 30. sep. – 1. okt.
afholder et større seminar for alle vores medarbejdere, der handler om
fremtidens Fredensborg Skole, og hvordan vi fasholder og udvikler et
bæredygtigt tilbud til vores elever med fokus på trivsel og faglighed. Og
her har vi brug for jeres hjælp, nemlig tre forældre fra hver klasse, der
fredag den 30. sep. vil komme i tidsrummet 8-14 og være sammen med
eleverne. Hvordan dagen tilrettelægges sker i samarbejde med
klasselærer – og vi håber på, at I er nogle stykker, der vil gribe
muligheden og være med til at give eleverne en særlig og anderledes
dag. Vi skriver nærmere ud om det til kontaktforældrene, og det vil blive
et punkt på de snarlige forældremøder.
Nye tiltag
Også i år igangsættes der nye tiltag. Vi løfter her sløret for et par
stykker, og på de snarlige forældremøder vil det, som er særligt for dit
barns klasse selvfølgelig blive uddybet.
Skak for de yngste – for at styrke matematikundervisningen så tidligt
som muligt, starter vi i dette skoleår op på at inddrage skak i
matematikundervisningen. Én lektion om ugen, gennem 0.-3. klasse,
arbejdes der med forskellige greb indenfor skakkens strategiske verden.
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Det er for alle, også selvom man ikke har spillet skak. Mere om det på
kommende forældremøde.
Kvalificerede faglinjer for de ældste – på fjerde år har vi linjer i
udskolingen. Erfaringerne er efterhånden mange, og det betyder, at de
fire faglige profiler, Science, Idræt, International og Medie & Håndværk
er endnu mere skarpe og velafprøvede. Generelt er linjerne en stor
succes og motivationen blandt udskolingseleverne kan mærkes.
Naturkanon for alle – som de første i landet har skolerne i Fredensborg
Kommune besluttet en fælles naturkanon, der er en plan for en række
naturfagsforløb, som alle kommunens elever kommer igennem på de
forskellige klassetrin. Det betyder, at eleverne vil opleve naturens
forskellige aspekter ’live’ med eksperter på de forskellige områder.
Facebook for de interesserede – vi kan se, at vores debut på
Facebook lige før sommerferien var en stor succes. Hvor er det herligt
med alle jeres likes og positive kommentarer, og selv får vi øje på, hvor
mange sjove og lærerige ting vi hele tiden laver – og da de gode historier
er vigtige og er med til at skabe fællesskab, så håber vi, at I der endnu
ikke har opdaget det, vil gå ind og like siden. Det er enkelt, og siden
hedder Fredensborg Skole, den med skolens logo!
Tilbage er kun at sige, at vi som sædvanlig glæder os til samarbejdet
med jer forældre. Lad det blive sagt i lyset af seneste tal fra
tænketanken CEPOS, der på landsplan placerer skolerne i Fredensborg
Kommune på en tredje plads, hvad angår elevtrivsel - og på en anden
plads i Hovedstadsområdet. Og husk, at vi gerne modtager både ros og
konstruktiv ris, da vi bedst løser udfordringer sammen og i god dialog.
Nyd billederne fra første skoledag!
På vegne af ledelsen
Jens Bernhardt
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