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Kære alle forældre

Skoleårets sidste uge er godt i gang, og
skolen giver genlyd af sommerferiestemning og godt humør.
Mandag flyttede afd. Søagerskolens indskolingselever og -medarbejdere til afd.
Boesagerskolen. Alle mødte ind på
Søageskolen og gik i samlet flok ad stisystemet til Boesagerskolen, hvor de
blev festligt modtaget med flagallé og
glade kammerater.
Se også billeder på vores hjemmeside:
http://www.distriktsskolesmoerum.dk/nyheder/2019/juni/fusion

Modtagelse på afd. Boesagerskolen

På Boesagerskolen mødtes alle indskolingseleverne til fællessamling, og hér
flyttede Søagerskolens maskot,
”Smugen” også ind. ”Smugens historie
blev fortalt og sangen om Boesagerskolens ”Smuge” blev sunget for første
gang.
Til dem, der ikke kender ”Smugen”, kan
det kort fortælles, at det er et lille væsen, som bor alle vegne på skolen. Den
trives bedst i et rart miljø og med hjælpsomme og imødekommende børn og
voksne omkring sig.

Fælles afgang fra afd. Søagerskolen

Søagerskolens maskot, ”Smugen” flytter ind på
Boesagerskolen

Overflytningen betyder at første del af
skolefusionen er afsluttet, og nu går processen i forhold til ”kreative læringsmiljøer og multifunktionelle m2” i gang.
Som skrevet ud på intras opslagstavle,
har firmaet ”Architema” afleveret deres
forslag til scenarier i Ølstykke og Smørum. Ligesom der er udformet et principprogram, der beskriver standarden for
skolebyggeri i Egedal.
Scenarier, principprogram og økonomi
skal politisk behandles i august, og efterfølgende vil de indledende dele af forberedelsen til byggerierne gå i gang.
Se også materialet på kommunens
hjemmeside via dette link:
http://www.egedalkommune.dk/borger/f
amilie,-boern-ogunge/laeringsfaellesskaber-ogmultifunktionalitet

Den inddragende proces, der har været
på skolen, i form af arbejdsgrupper for
personale, ledelse og skolebestyrelse, i
forbindelse med fusionen af indskoling
og SFO, er nu afsluttet, og arbejdsgrupperne har løst deres opgave.
Arbejdsgrupperne har trukket et stort
læs, og det har været en fornøjelse at
opleve det store engagement, der fra alle sider, er lagt i at gøre overgangen så
god som muligt. Tusind tak for det.
Vi vil drage nytte af de erfaringer, vi har
gjort, og vil derfor også fremadrettet
nedsætte lignende arbejdsgrupper når
kvalificeringen af ud- og ombygningsscenarierne bliver mere konkret.
Nye arbejdsgrupper vil blive nedsat, når
processen når så langt.

I begyndelsen af denne måned var 200
elever fra mellemtrinet på alle tre matrikler til skakturnering på afd. Balsmoseskolen. Der blev dystet ivrigt hele dagen, og Dansk Skoleskak var talstærkt til
stede med både hjælpende hænder og
digitalt udstyr.
Vi glæder os allerede til endnu en dyst i
efteråret.

Skakturnering i Distriktsskole Smørum

Der er ingen tvivl om, at skakspillet er et
godt værktøj til understøttelse af både
elevernes faglige og sociale udvikling.

Skolebestyrelsen har udsendt årsberetningen for det skoleår, der er gået.
I det kommende skoleår, vil bestyrelsen
fordybe sig i skolens principper, som
næsten alle sammen er udformet i forbindelse med oprettelsen af Distriktsskole Smørum.
Det betyder at de efterhånden har nogle
år på bagen, og dermed kunne trænge til
hhv. revidering, ny formulering eller
konsekvensrettelser.
Efterhånden som principperne bliver behandlet, vil de blive sendt ud og I vil altid kunne finde dem på skolens hjemmeside.
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I det forgangne skoleår, har vi uddannet
en hel del medarbejdere til at varetage
opgaver i vores ressourcecentre og pædagogisk læringscentre.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at
ønske jer alle en rigtig god og solrig
sommer.

Medarbejderne har vejledende funktioner
inden for udviklingen af skolens fag og
inklusionsopgaver.
De nyuddannede medarbejdere samarbejder tæt med de vejledere, som skolen
havde i forvejen, nemlig bl.a. læsevejledere, og inklusionsvejledere.

Dorthe Baun
Distriktsskoleleder

Vores vigtigste opgave som skole er at
arbejde med udviklingen af elevernes
faglighed og trivsel.
Til denne opgave har vi behov for særligt
uddannede medarbejdere. Medarbejdere,
som kan vejlede kolleger og som ved alt
om den sidste nye udvikling inden for alle skolens områder.
Skoleåret som er gået, har været et implementerings år for udviklingen af ressourcecentre og pædagogisk læringscentre, og erfaringerne anvendes til at arbejde videre i årene der kommer.

-

Og så til det nye skoleår!

Nyhedsbrevene fra mig kan også findes
på vores hjemmeside via link:
http://www.distriktsskolesmoerum.dk/organisation/ledelse/nyhedsbrev
e-fra-ledelsen

Første skoledag efter ferien er mandag
den 12. august:
 kl. 8.15 – 13.30 for 1. – 9. klasse
 kl. 10.15 – 13.30 for de nye
0.klasser.
Vi glæder os til at se jer alle sammen
igen efter ferien.
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