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9. oktober 2019

Kære alle forældre

Det er blevet tid til endnu et nyhedsbrev.
Vi nærmer os skolernes efterårsferie og
de første par måneder af skoleåret er allerede gået.
Sammen med dette nyhedsbrev kommer
ligeledes et skoleårshjul for Distriktsskole
Smørum, hvor I kan se hvornår på året,
og i skoleforløbet, de forskellige møder,
prøver og andre fælles emner kan forventes at finde sted.
Vi er nu nået dertil i fusionsprocessen,
hvor afd. Søagerskolen er uden indskoling og SFO, og afd. Boesagerskolen er
blevet tilsvarende større.
Som jeg beskrev inden sommerferien,
har vi haft en god proces og selve den
fysiske flytning skete i ugen inden ferien.
Nu handler det i højere grad om at skabe
en god hverdag i nye rammer, og det
synes jeg, vi er godt på vej i.
Har I spørgsmål og undren i dén forbindelse, så gå til medarbejderne i klassen
eller SFO’en, så I kan få en snak om det.

I skolens ledelse er der ligeledes sket lidt
forandringer, hvilket jeg skrev om i august.
Charlotte Brandt er flyttet til Balsmosen
som afdelingsleder, og ledelsesteamet på
Boesager/Søager har en ledig afdelingslederstilling. Vi havde håbet at kunne besætte denne pr. 1/11, men det var vores
ansøgerfelt ikke til, så nu er stillingen i
genopslag. Vi satser på at kunne besætte den pr. 1/12 i stedet for.

I august havde skoleafdelingerne i Smørum besøg af kinesiske gæster fra Wuxi,
som er Egedal Kommunes samarbejdsby.
De 5 elever og 3 ledere deltog i undervisning og aktiviteter i Smørum. Derudover var de også på sightseeing i Roskilde og København, for at se lidt mere af
Danmark.
I september gik turen så den anden vej,
hvor 5 elever fra 9. klasserne i Smørum
rejste til Kina på et genbesøg, og for at
opleve kinesisk levevis og skolegang.

Smørum elever på besøg i Kina. I Kina er der 50
elever i klasserne.

Især på parkeringspladserne ved Balsmosen og Boesager er der mange biler,
når skoledagen starter.
Jeg vil opfordre til, at I benytter de markerede parkeringspladser og udelukkende anvender ”kys og kør” til at sætte jeres børn af. Det letter situationen for alle.

Morgengymnastik i Wuxi, Kina

Skolebestyrelsen har haft de første møder og senest er der afgivet høringssvar
til kommunens budgetforslag. I kan altid
finde både referater og høringssvar på
vores hjemmeside:
http://www.distriktsskolesmoerum.dk/organisation/skolebestyrelse/mo
eder/referater
I den kommende tid arbejder skolebestyrelsen bl.a. med at genskrive skolens
princip for skole hjem samarbejde.
Alaa Tomika er trådt ud af bestyrelsen
og Martin Kaag er trådt ind i stedet. Martin har erfaringer fra tidligere med bestyrelsesarbejdet.

Henover sommerferien har kommunens
vejgruppe streget op på den ene af Boesagers parkeringspladser. Der er kommet ”kys og kør” zone ligesom der er lavet en fodgængerovergang henover
pladsen.
Tilbage står opstregning af parkeringspladsen bag ved centeret.
Skoleledelsen har kontakt til Vejgruppen,
og det skulle ske i den nærmeste fremtid.

På Balsmosen igangsættes der er stort
energirenoveringsprojekt, hvor afdelingen får både ventilation og nyt lys.
Vi glæder os rigtig meget til forbedringen
af indeklima og lysforhold. Der vil selvfølgelig være nogle praktiske konsekvenser, mens arbejdet står på, men det
kommunikeres der om lokalt.
Projektet ligner det, som Boesager lige
har været igennem. Hér er energirenoveringen næsten færdig. Der arbejdes på
højtryk i forhold til at få varmestyringen
på plads.

På både Balsmosesskolen og Boesagerskolen er vi i gang med små pilotprojekter som en udløber af Kreative Læringsmiljøer.
Center for Skole og Dagtilbud har ansat
en designkonsulent, som driver med pilotprojekterne sammen med afdelingernes ledere. Projekterne drejer sig om nytænkning af vores ”døde” arealer i blokke og omkring klasser.
I den kommende tid går næste fase af
renoveringen og udbygningen af Boesager og Balsmosen i gang.
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I får løbende information om dette efterhånden som inddragelsesprocessen skrider frem.
Når Søagerskolen skal lukke helt og elever og medarbejdere skal flytte på Boesager, vil vi tage udgangspunkt i de gode
tilbagemeldinger vi har fået efter den
første del af fusionen.
Det betyder, at vi vil nedsætte relevante
arbejdsgrupper og sikre så stor tryghed i
overflytningen som muligt.
Kagebord til Søagerskolens fødselsdagsfest

Endelig er vi, som alle andre skoler /
kommuner i Danmark, i gang med at implementere vores nye kommunikationsplatform, AULA.
I Egedal kommer alle forældre på platformen i uge 47. Den nærmere information om overgang og praktiske ting vil I
modtage løbende på skoleintra.

Stemningsbilleder fra Distriktsskole Smørum:

MOT for 8. årgang på afd. Boesagerskolen

Rigtig god efterårsferie til jer alle.

Dorthe Baun
Distriktsskoleleder

Egecup med SFO’erne

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