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Kære alle forældre
Det er igen blevet tid til at sige god
sommer til jer alle. Vi går på sommerferie fra en anden slags skolegang, end vi
plejer, og i det hele taget er situationen
og tiden en helt anden, end vi er vant til.
Ikke desto mindre går vi på ferie fra en
skole med glade børn og voksne, og
selvom vi alle har arbejdet hårdt for at
opfylde nye og foranderlige retningslinjer, så har vi samtidig oplevet, hvordan
store forandringer også kan bringe mange gode ting med sig.
I løbet af de sidste to uger af skoleåret
siger vi farvel til vores 9. årgang. De får
en meget anderledes afslutning, end nogen af os havde forestillet os. Vi gør alt,
hvad vi kan for, at både sidste skoledag
og dimissionen bliver så festlig og minderig, som det overhovedet kan lade sig
gøre.

men sammen med andre ledelsesopgaver på skolen.
Det betyder, at vi får plads til yderligere
to afdelingsledere på hhv. Balsmoseskolen og Boesagerskolen. Disse stillinger
besættes i det nye skoleår.

Både på Boesagerskolen og Balsmoseskolen har vi, de sidste skoleår, arbejdet
målrettet med at udvikle en mere varieret skoledag. På Balsmoseskolen kender
I det som udeskoledage, og på Boesagerskolen som puljedage.
Begge dele understøtter mulighederne
for mere skole ud af huset, og ikke
mindst muligheder for at arbejde med fx
skolehaver. Jeg har indsat et par billeder, så I kan se, hvordan det foregår.

Næste års skoleskema sendes ud i disse
dage, og vi har lige fået nye retningslinjer fra Undervisningsministeriet, der ændrer på afstandskravene fra 1. august.
Det betyder, at vi kan flytte tilbage i
klasselokalerne, og tænke skoledagen
lidt mere som vi kender det. I hører
nærmere om dette.

I skolens ledelse sker der lidt forandringer. Vi har ansat Jesper Bjarnemar som
afdelingsleder for de ældste på Balsmoseskolen.
Vores ledelsesstruktur ændres en smule,
så Janni Moth og Nicoline Håkansson bliver afdelingsledere i vores specialtilbud
(ASF). De varetager også opgaven i dag,

Balsmoseskolens skolehaver på Grandtoftegård

hænger sammen med andre afgange.
Men det arbejder vi videre på i forhold til
kommende busplaner. De nye bustider
er trådt i kraft, og I kan finde planerne
på:
https://dinoffentligetransport.dk/trafikinf
o/koereplaner/koereplaner-bus/

Skolehaver på Boesagerskolen

Vi står lige overfor at skulle lukke
Søagerskolen endeligt, og elever og
medarbejdere flytter på torsdag. I må
derfor nøjes med et billede fra sidste år,
hvor det er indskoling og SFO, der tages
godt imod på Boesagerskolen.
Fusionsprocessen, henover foråret, gik
ikke helt som planlagt, da vi måtte stoppe arbejdet pga. Covid-19.
Vi har samlet op på processen henover
den sidste lille måned, og er nu igen i
gang med fusionsarbejdsgrupperne.
Søagerskolens elever har været på besøg, er blevet vist rundt, og i det hele
taget er der talt med eleverne om det,
der skal ske.
Vi arbejder videre, også på den anden
side af sommerferien, og fortsætter med
fusionsaktiviteter, der skal bringe elever
og medarbejdere tættere sammen.
Jeg har tidligere skrevet om busbetjeningen ud mod ”landsbyerne”, hvor der
er problemer med ventetiden om eftermiddagen.
Det er nu lykkedes Movia at flytte med
busrute 216, således at afgangen om eftermiddagen er flyttet meget tættere på
vores ringetider. Vi mangler desværre
stadig at få ændret på busrute 163. Det
kan pt. ikke rigtig lykkes, da busruten

Søagerskolens indskoling og SFO flytter ind på
Boesagerskolen

I forhold til igangsættelse af om-, udbygning og renovering (Kreative læringsmiljøer) på både Boesagerskolen og
Balsmoseskolen, så er projekterne i licitation. Vi forventer at kunne sætte inddragelsesprocessen i gang, når den endelige byggepartner er fundet i november.
Se også materialet på kommunens
hjemmeside via dette link:
https://www.egedalkommune.dk/borger/
dagtilbud-og-skole/skoler/nyelaeringsmiljoeer-og-multifunktionalitetpaa-egedals-skoler/

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget,
som lige har været afholdt, har vi sagt
farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer. Heriblandt bestyrelsens formand gennem de
sidste 6 år, Ane Hag. Kæmpe stor tak til
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de afgående medlemmer for indsatsen
og samarbejdet, og en særlig tak til Ane,
som har gjort et rigtig flot stykke arbejde for skolen og forældrene.
En af de nærmeste dage udsendes skolebestyrelsens årsberetning, hvor I kan
læse mere om skolebestyrelsens arbejde.
Senest har bestyrelsen dog lagt sidste
hånd på et nyt princip om ”elevernes digitale dannelse og den gode skole”. Bestyrelsen har gennem det sidste skoleår
arbejdet med indhold og tema, og nu afventer princippet en behandling i skolens
MED-udvalg, inden det kan endeligt vedtages
Fra 1. august består skolebestyrelsen af
følgende forældrerepræsentanter:
 Susanne Pliniussen
 Sofie Riis
 Dea Frank
 Martin Kaag
 Louise Mathiasen
 Karin Lindholt
 Nis Benn
 Johanne Littrup
 Lea Schmidt
Bestyrelsen konstituerer sig i august, og
jeg glæder mig til samarbejdet.

-

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

Dorthe Baun
Distriktsskoleleder

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

Og så til det nye skoleår!

Første skoledag efter ferien er mandag
den 10. august:
 kl. 8.15 – 13.30 for 1. – 9. klasse
 kl. 10.05 – 13.30 for de nye
0.klasser.
Vi glæder os til at se jer alle sammen
igen efter ferien.
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