Herlev Byskole, Juni 2018

Kære forældre og elever på Herlev Byskole,

Så kom sommeren , og sommerferien begynder.
Skoleåret 2017-2018 går på hæld.
Vi har netop fejret vores afgangselever dimission. Efter 10 års skolegang
afsluttende med en intensiv måned med eksamener har vi sagt på gensyn til
hinanden. Eleverne har vist stor vedholdenhed og dygtighed og har klaret sig
rigtigt flot.
Vores nyeste elever, - Skolestartere, som begyndte d. 1.maj 18, har ligeledes
afholdt deres første Læringsfernisering, hvor de har vist frem, hvad de har
været nysgerrige på de første måneder i deres skolegang.
I dette nyhedsbrev kan I læse om:
 Planlægning af næste skoleår
 Indsatsområder skoleår 2018/19
 Trivselsmåling 2018
 Nationale test 2017/2018
 Klubber på Herlev Byskole
 Talentfag
 Fællesskabsaftener

Planlægning af næste skoleår
I de sidste 2 måneder har vi arbejdet på højtryk med planlægningen af det
nye skoleår.
Til næste skoleår vil der i alt være 40 klasser på skolen, 16 på afd. Elverhøj
og 24 på afd. Eng.
Der vil være 43 lærere og pædagoger på afd. Elverhøj til at varetage opgaven
med børnenes læring og trivsel og på afd. Eng 56 lærere og pædagoger til
samme opgave.
Vi har ligeledes med baggrund i udviklingsplan for Herlev Byskole,” Glade
Børn – Kloge Elever”, ændret i personalets opgave og fagfordeling, således
at vore elever kan få den bedst mulige kompetencedækkede undervisning i
det enkelte fag. Dette betyder, at der er personalerokader i nogle klasser.
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Vi har taget afsked med 2 lærere, der har ønsket at søge nye udfordringer.
Vi har til kommende skoleår ansat 10 nye lærere og 3 nye skolepædagoger.
De nyansatte vil have deres kerneopgave på henholdsvis afd. Eng og afd.
Elverhøj.
Der vil ligeledes være ændringer i ledelsen pr. 1.8.18. Faglig leder Rasmus
Buss har valgt at søge nye udfordringer og vi har for ansat Martin Gramstrup
som ny faglig leder.
Vi har som altid bestræbt os på at arbejde for en stor kontinuitet og en høj
grad af faglig kompetence i opgaveløsningen og de klasser der vil opleve
ændringer, bliver orienteret af nærmeste leder.
Indsatsområder skoleår 2018/19:
Skolens indsatsområder i kommende skoleår, vil fortsat være omkring
arbejdet med den sproglige dimension i alle fag, suppleret med en fokuseret
indsats i faget matematik. Vores indsatsområde vedr. FN’s Verdensmål
forsættes, der vil være fokus på Uddannelse til alle.
Understøttende Undervisning
Politisk i Herlev Kommune er det besluttet, at skolepædagogerne fortsat skal
varetage halvdelen af den understøttende undervisning i indskolingen: 1.-3.
kl. Det betyder, at klasserne vil have undervisning med en pædagog ca. 3 -4
timer ugentlig.
Skolepædagogerne skal arbejde med områderne: Åben skole, arbejdet med
sociale kompetencer og trivsel, motion og bevægelse og Klassens tid.
Lærerne varetager fortsat den anden halvdel af understøttende undervisning,
hvor en del er tillagt vores fokusfag: dansk, matematik og engelsk, mens den
resterende del skal anvendes omkring områderne; Praksis - og
projektorienteret læring, træning, lektiehjælp og faglig fordybelse,
Elevsamtaler og feedback, og ikke mindst motion og bevægelse.
Skolepædagogerne har taget fat i opgaven i indeværende skoleår med krum
hals og skal i det kommende år på kompetenceudvikling vedr. didaktik.
Den understøttende undervisning der varetages af skolepædagogerne vil i
det kommende år primært være skemaplaceret tirsdage og fredage fra kl. 1214.
Trivsel:
Skolens elever har i foråret gennemført den Nationale Trivselsmåling og
resultaterne af denne er i gang med at blive omsat i en lokal handleplan.
Denne vil være at finde på skolens hjemmeside fra ultimo august 2018.
Klassernes specifikke resultater fra klasserapporterne vil lærere og
pædagoger arbejde med således, at de bliver indarbejdet i Klassens Sociale
årsplan.
Skolerne i Herlev Kommune har fået en ekstra økonomisk bevilling til
forebyggende trivsel. På Herlev Byskole har vi valgt at prioritere forebyggelse
ved b.la. at tilbyde fællesskabsaftener for vores elever i 4.-9. kl., flere ansatte
til børnene, læringsmaterialer - områder til eleverne smat
kompetenceudvikling.
Nationale test:
Skolens elever har gennemført nationale test både i den frivillige periode i
efteråret og i den obligatoriske periode i foråret.
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Resultaterne er positive. Vores elever ligger i alle fagområde på niveau med
landsgennemsnittet og i udvalgte fagområder ligger de over
landsgennemsnittet.

Klubber på Herlev Byskole
På Herlev Byskole har vi tilbud om 2 klubber, en på afd. Eng, SPAR 2 og en
på afd. Elverhøj, Klub Elverhøj. Begge klubber har åbent fra kl. 14/15 – 17.
Derudover har hver klub aftenåbent fra kl. 17- 20 en gang ugentligt fra uge
37. Mandag er der aftenklub på afd. Elverhøj og onsdag er der aftenåbent på
afd. Eng.
Fra næste skoleår, vil der være mulighed for, at børnene i klubtilbuddet kan få
tilbudt (uden tilkøb) et stykke brød (rugbrød/ knækbrød) samt et stykke snack
(frugt/ grønt). Dermed bortfalder tilkøbet til mad, og der tilbydes kun mad som
en pædagogisk aktivitet i aftentilbuddet.
De pædagogiske aktiviteter vil være i samarbejde med brugerne. Der vil være
et øget udbud af aktiviteter og ligeså er klubberne i skrivende stund i gang
med at blive opdateret på interiør.
Der er ligeså tilført øget medarbejde resurser og der vil være et større
samarbejde mellem SFO- tilbuddet og Klub-tilbuddet, b.la. til de
bevægelsesorienterede aktiviteter.
Ledelsesstrukturen ændres også en smule,- idet det på afd. Eng vil være de 2
faglige ledere for 0.-6. kl. Karen Folkmann og Martin Gramstrup der har
ledelsesopgaven og på afd. Elverhøj varetages opgaven af lederne Anja
Wittus og Line Bech Pedersen.
Talentfag:
Fra næste skoleår vil eleverne i 4. -6. kl. få et nyt fag, vi kalder det Talentfag.
Talent fag afvikles torsdage fra kl. 12-15 og i dette fagområde inddeles
eleverne i mindre hold. Holdene har fokus på at arbejde med fagligheder ud
fra en målsætning om, at understøtte elevernes evne til at undres, fokusere
og analysere. Vi ønsker at skabe faglige rum for faglig fordybelse.
Talentfag påbegyndes i uge 35 og I vil høre nærmere om dette først i det nye
skoleår.
Fællesskabsaftener:
I kommende skoleår tilbydes alle eleverne fra 4. 6. kl. på Herlev Byskole at
deltage i 4 Fælleskabsaftener, - f. eks. ” Den store bagedyst”, ”Olympiske
Lege” mm. Formålet er at understøtte elevernes fællesskaber på tværs af
klasser og årgange og dermed understøtte elevernes trivsel.
Ligeledes indbydes alle eleverne i 7. - 9. kl. til Fællesskabsaftener 3 gange
næste år, hvor målet ligeledes er understøttelse af fællesskaber og trivsel.
Fra lærere, pædagoger og ledelse skal der lyde et samlet:
Tak for dette skoleår, Tak for lån af jeres børn, - pas godt på dem, vi glæder
os til at fortsætte samarbejdet efter en lang sommerferie.
Børnene skal møde igen mandag d. 13. august 2018 kl. 8.00.
God sommer,
Med Venlig Hilsen
Hanne Hansen
Skoleleder, Herlev Byskole
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