Distriktsskole Smørum

7.februar 2019

Kære alle forældre
Endnu en ferie nærmer sig, og kulden
bider uden for.
I Distriktsskole Smørum er vi godt i gang
med hverdagen i 2019.

Ledelsen i Distriktsskole Smørum vil stadig bestå af 1 distriktsskoleleder, 3 pædagogisk daglige ledere og 7 afdelingsledere.

Landspolitisk er der indgået forlig om
ændringer i folkeskoleloven, som vil betyde noget for vores mindste elever (0.3. kl.) i det nye skoleår, hvor skoledagen
afkortes med 2 ¼ time om ugen.
Samtidig ændres der lidt i fagrækken for
mellemtrin og udskoling, hvor der bl.a.
tilføres flere lektioner i billedkunst, historie og tysk/fransk. De ændringer træder
først i kraft til skoleåret 2020/2021.
I hører nærmere om ændringerne, efterhånden som de træder i kraft og de har
indflydelse på vores hverdag.

Fordelingen vil se således ud:

Flytningen af indskoling/SFO fra afd.
Søagerskolen, har konsekvenser for elever, medarbejdere og også for skolens
ledelse. Det betyder, at der sker mindre
ændringer i, hvilke ledere der er ansvarlige for de forskellige områder i skolen.
Ændringerne træder i kraft, når vi er
flyttet. I forhold til ledelsesopgaven i
indskoling / SFO på hhv. Søagerskolen
og Boesagerskolen, så varetages den allerede nu i tæt samarbejde mellem de to
ledelser.

Afd. Balsmoseskolen
 Henriette Andersen – Pædagogisk
daglig leder
 Janni Petersson Moth – afd. Leder
for SFO og 0. – 4. klasse (Børnemiljøet i almen og ASF)
 Nicoline Håkansson – afd. Leder
for 5. – 9. klasse (Ungemiljøet i
almen og ASF)
 Vakant stilling som er slået op til
besættelse pr. 1/4 – afd. Leder
med ansvar for skoleledelsens
administrative opgaver og PLC
Afd. Boesagerskolen
 Anne-Margit Lassen – Pædagogisk
daglig leder
 Jeanette Sørensen – afd. Leder for
SFO og 0. – 3. klasse (pr. 1/7-19)
 Morten Bambara – afd. Leder for
4. – 6. klasse, samt ledelsesansvar for skolens IT-udvikling (pr.
1/7-19)
 Peter Jensen – afd. Leder for 7. –
9. klasse, samt ledelsesansvar for
Læseklasserækken
Jeanette og Morten samarbejder allerede
tæt om ledelsesopgaven i SFO og indskoling på de to afdelinger, der skal fusionere. Dette samarbejde fortsætter selvfølgelig henover foråret.

Afd. Søagerskolen (pr. 1/7-19)
 Charlotte Brandt – Pædagogisk
daglig leder, samt 4.-6.kl.
 Bjarne Oppelstrup – afd. Leder for
7. – 9. klasse, samt tovholderfunktion for fælles udskolingsopgaver på tværs af skolen.

af deres drøftelser ligeledes afholdt dialogmøde med skolens kontaktforældre
om emnet.
Emnet vil indgå i skolebestyrelsens drøftelser på møder i foråret.
Til slut en praktisk oplysning til elever og
forældre på 9. årgang. Afgangselevernes
sidste skoledag bliver fredag d. 24/5, så
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Rigtig god vinterferie
Dorthe Baun
Distriktsskoleleder
Næste fase af arbejdet med udbygning,
ombygning og renovering af vores skoler
er så småt gået i gang.
Kommunen har indgået aftale med en
bygherrerådgiver, Arkitema, som skal
stå for processen med at kvalificere,
hvordan bygningerne bedst kan understøtte læring og trivsel i vores skoler også i fremtiden.
Samtidig står firmaet for en inddragende
proces for alle skolens interessenter.
Processen skal munde ud i forslag til 3
scenarier i hhv. Ølstykke og Smørum
som skal politisk behandles i juni.
Skolebestyrelsen er inddraget i både arbejdet med fusionen til sommer og i processen med Arkitema. Skolebestyrelsens
formand og næstformand er inviteret til
dialogmøder med Skoleudvalget. Der har
allerede været afholdt de to første møder.
I skolebestyrelsesregi arbejdes der lige
nu med temaet ”Den gode undervisning
og it”. Skolebestyrelsen har afholdt temadag med oplæg fra skolens medarbejdere, og bestyrelsen har på baggrund
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