Distriktsskole Smørum

20. september 2020

Kære alle forældre

Sensommer, varme og godt vejr kendetegner vores skolestart. Det er dejligt på
mange måder, men især godt for vores
helt særlige opgave med at drive skole i
en Covid-19 tid.
Jeg ved, at vi alle ønsker os, at rammerne og skolegangen (ja, hele samfundet)
kan vende tilbage til noget af det mere
kendte og knap så ”firkantet”.
Det er desværre ikke situationen lige nu,
og vi må fortsat have helt særlige retningslinjer og rammer omkring skole og
SFO. Det er rigtig dejligt at opleve alles
opbakning til den meget specielle situation, også når det et par gange har betydet, at vi har været nød til at sende klasser hjem i en periode.
Som I ved, befinder Egedal Kommune
sig på et for højt smitteniveau, og alt efter hvordan dette udvikler sig, vil vi kunne opleve nye stramninger og genindførelse af tidligere restriktioner. Vi orienterer selvfølgelig om dette, hvis det skulle
ske.

I skolens ledelse er vi i gang med en
mindre ændring, hvilket jeg også skrev
om i mit sidste nyhedsbrev.
Vi mangler pt. at ansætte to afdelingsledere på afd. Boesagerskolen. Stillingerne
er målrettet ledelsen af de ældste elever
samt skolens pædagogiske læringscenter
og ressourcecenter. Vi har ansættelsessamtaler i disse uger og forventer stillingerne besat til 1/11.

Den ene stilling er ledig fordi vores afdelingsleder genne rigtig mange år, Peter
Jensen går på efterløn. Peter har været
ansat i Smørum i 40 år, så det er noget
af en bedrift.

I Distriktsskole Smørum har vi et stort
indsatsområde i forhold til udviklingen af
en mere varieret skoledag. Indsatsen har
flere vinkler, men alle drejer de sig om
at skabe skoledage, der byder på varieret indhold, læringsmiljøer og ydre rammer.
På Balsmoseskolen kender I det bl.a.
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.
Derudover arbejder begge matrikler med
skoleskak, samarbejde med Naturvidenskabernes Hus og åben skole aktiviteter.
Vores skolehaver står flot i år, og det
skal I selvfølgelig have et par billeder af.

Græskar i Boesagerskolens skolehaver

Klargøring til bålmad på Grandtoftegård (Balsmoseskolen)

Bålmad
Blomstrende solsikker på Boesagerskolen

Hele skolens personale er i gang med
kompetenceudviklingsforløb i Low Arousal.
Low Arousal er en metode og en tilgang
til arbejdet med børn, der koncentrerer
sig om at konfliktnedtrappe og stressreducere i konfliktfyldte situationer.
Tilgangen er udviklet inden for specialområdet, men lige som mange andre
aspekter i vores pædagogiske tilgang, så
gavner måden at arbejde på, alle børn
og unge.

Efter årsskiftet går vi i gang med kompetenceudvikling inden for co-teaching, for
at understøtte en endnu bedre udnyttelse af vores 2-voksen lektioner.

Vi venter med længsel på det endelige
resultat af det store byggepartnerskabs
udbud. Byggepartneren skal være vores
faste og fortløbende partner og udfører,
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når processen omkring udbygning og
ombygning af Smørums to skolematrikler
går i gang. Udbuddet forventes afgjort 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/

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

Vores nye skolebestyrelse har taget fat
på arbejdet og har senest afgivet høringssvar til kommunens budget. På det
kommende møde arbejdes der med
kompetencerne i bestyrelsen og princippet for ”Elevernes digitale dannelse og
den gode skole” forventes endeligt vedtaget.

Vedhæftet dette nyhedsbrev er ligeledes
skolens overordnede årshjul for faste
test osv.
Mange sensommer hilsner til jer alle

Dorthe Baun
Distriktsskoleleder
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