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Påske hilsen fra skolen – vi glæder os meget til at
se jer igen 

Kære alle forældre

Påskeferien nærmer sig, og selvom I
stadig skal have informationer omkring
Corona situationen, skal I også have en
påskehilsen, som handler om andre, og
vigtige områder af vores skole.
I forhold til den aktuelle situation er vi,
til stadighed, i gang med nødundervisning og de nye arbejdsmåder der ligger i
den opgave. Det er mit indtryk, at alle er
godt i gang med både at give og modtage undervisning. Som jeg tidligere har
skrevet til jer, er vi godt klar over, at det
er en helt særlig situation, når forældre
og medarbejdere både skal varetage og
bakke op om nødundervisningen, samtidig med, der også skal hhv. arbejdes og
passes egne børn.
Derfor kan det også være en hjælp, hvis
der er klare rammer og aftaler omkring,
hvornår skolegangen skal foregå.
Generelt afvikler skolens medarbejdere
undervisningsaktiviteter med enkelt elever og klasser mellem 8.15 og 13.15.

Vores medarbejdere anvender typisk eftermiddagen til virtuelle møder. Derfor
Måske kan I opleve, at de ikke altid har
mulighed for at besvare jeres henvendelser med det samme. Send en besked til
os i Aula, så vender vi tilbage til jer, når
det passer ind i de øvrige aktiviteter.
I dag er der ligeledes kommet information ud om nødpasning i påsken. Jeg henleder jeres opmærksomhed på, at det er
forholdsvis kort svarfrist, hvis I har et
behov.
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan
og hvornår skolen kommer til at åbne
igen. I har sikkert hørt Mette Frederiksen
tale om en gradvis åbning af samfundet,
men hvad det konkret betyder for skolen, det ved vi ikke endnu. I får selvfølgelig besked, så snart vi er klogere på
dette.

I forhold til den kommende fusion, mellem afd. Søagerskolen og afd. Boesagerskolen, er vi i gang med alle de områder,
som vi fortsat kan arbejde med.

En hel del af de aktiviteter, der var planlagt i dette forår, står på stand by. Det
gælder bl.a. skolebestyrelsesvalget, hvor
4 af forældrerepræsentanternes pladser
er på valg.
Vi afventer en ny tidsplan fra ministeriet,
som er tilpasset skolernes lukkeperiode;
men det skal ikke afholde jer fra at stille
op til valget
Send skolen en mail på distriktsskolesmoerum@egekom.dk med dit navn og
klasseoplysninger, så kommer du på
kandidatlisten.

Der er nedsat arbejdsgrupper, som arbejder med overgangsarbejdet for elever, medarbejdere og forældre. Grupperne har lige nået at mødes en enkelt
gang, men da vi heldigvis har en del at
bygge på fra fusionen mellem indskolingerne/SFOerne, har vi allerede lagt en
plan for, hvordan vi kan sætte fælles aktiviteter i gang, så snart vi igen må være
på skolen.

Forældrerepræsentant, Camilla Kunz er
trådt ud af bestyrelsen og suppleant, Lea
Schmidt træder ind i stedet.
Skolebestyrelsen har i den seneste tid
arbejdet med et nyt princip for vores
skole hjem samarbejde.
Princippet tager udgangspunkt i, at det
er et gensidigt tillidsfuldt og forpligtende
samarbejde mellem 3 parter: eleven,
hjemmet og klassens team.
Det har været rigtig vigtigt for bestyrelsen at beskrive, hvordan det gode samarbejde er og hvilke opgaver der ligger i
det. Princippet er ligeledes behandlet i
skolens MED-udvalg.
Princippet er vedhæftet dette nyhedsbrev og alle skolens principper kan altid
findes på vores hjemmeside:
http://www.distriktsskolesmoerum.dk/profil/principper

Fra Søager til Boesager juni 2019

Håndværkerne er, i denne uge, gået i
gang med de bygningsmæssige tilpasninger, der skal laves inden elever og
medarbejdere kan samles på Boesager.
På den måde nyder vil lidt godt af, at
skolen næsten er lukket, og håndværkerne generer ikke undervisningen.
Håndværkerne arbejder ligeledes på højtryk på afd. Balsmoseskolen med den
igangværende energirenovering. De ar-
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bejder på at komme så langt som overhovedet muligt i denne periode, hvor der
ikke er børn og undervisning i lokalerne.
Egedal Kommune opdaterer løbende med
dokumenter osv. i forhold til de anlægsprojekter der skal i gang på bl.a afd.
Balsmoseskolen og afd. Boesagerskolen i
de kommende år. I kan altid følge med
via dette link:
https://www.egedalkommune.dk/multifu
nktionalitet

Rigtig god påske og pas godt på jer selv

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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