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Kære alle forældre

Denne gang et kortere nyhedsbrev, som
jeg vil indlede med den glædelige nyhed,
at vi har ansat en ny afdelingsleder til
afd. Boesagerskolen.
Hun hedder Mie Gitz og kommer fra en
lignende stilling i Furesø Kommune. Mie
skal varetage afdelingslederopgaven i
indskoling og SFO sammen med Jeanette
Sørensen, som har haft opgaven alene
indtil nu. Mie tiltræder 1/12.

Kommunens Skoleudvalg afholder dialogmøde med skolebestyrelserne 2 gange om året.
Næste gang er i aften, hvor temaet er
”Styrkelse af elevernes faglige og sociale
fællesskaber”.
Vi ved allerede fra en del forskningsresultater, at gode relationer til de faste
voksne i løbet af skole- og SFO-dagen er
noget af det, der er mest afgørende for

at skolens elever lærer, trives og udvikler sig.
Lige så vigtigt er at høre til i gode faglige
og sociale fællesskaber.
Derfor er jeg også rigtig glad for, at vores dygtige faste lærere og pædagoger
vælger at blive, ofte i mange år, på skoleafdelingerne i Smørum. Der vil selvfølgelig altid være en vis personaleudskiftning, men vi er glade for, at den er forholdsvis lille. Den nyeste opgørelse viser,
at eksempelvis Boesagerskolen har den
2. laveste udskiftning af personale blandt
kommunens folkeskoler.
Vi har dog, som alle andre arbejdspladser, medarbejdere der er fraværende i
længere tid. Det kan være fravær af alvorlige grunde eller af glædelige grunde,
som når vi pt. har en del medarbejdere
på barsel.
Uanset grunden betyder det et lærer eller pædagog skift i længere eller kortere
perioder og nogle gange permanent.
I forbindelse med planlægning af et nyt
skoleår eller andre forandringer, vil elever og forældre også kunne opleve skift
blandt de voksne.

Vi gør altid alt, hvad vi kan for, at skolegangen bliver så stabil som muligt. Det
gælder især når det drejer sig om de
voksne i klassen og SFO’en.
Ligesom vi bestræber os på at informere
så godt det er muligt.
Vi vil altid gerne i dialog med jer om alt,
hvad der omhandler skole og SFO. Hvis I
undrer jer over noget, eller I har
spørgsmål, så henvend jer til klassens
lærere eller skoleafdelingens ledelse. I
også altid er velkomne til at henvende
jer til mig.
Det er nemmest og hurtigst at få svar på
konkrete spørgsmål, hvis I henvender jer
til de medarbejdere og ledere, der er
tættest på jeres børn.
Ja, og så vil vi selvfølgelig også rigtig
gerne høre fra jer, når der er ting I er
glade for😊

November hilsen

Dorthe Baun
Distriktsskoleleder

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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