Herlev Byskole, August 2018

Kære elever og forældre på Herlev Byskole
Velkommen tilbage på Byskolen,Vi har glædet os meget til at tage imod både nye og ”gamle” elever efter
en af de varmeste sommerferier nogensinde. Vi håber I alle har haft tid og
mulighed for at nyde sol og varme og forhåbentlig kunne svale kroppen i
noget køligt vand.
Skolens klub og SFO har igennem hele sommeren været flittige brugere af
badebassin og skyggearealer.
Der summer af aktivitet på skolen i disse timer, forventninger bliver
italesat og smilene er store, - det er dejligt at være tilbage i dagligdagen
efter en god ferie. Lærere og pædagoger er i fuld gang med at lægge
sidste hånd på forberedelsen af de mange timers arbejde med jer, der
venter forude.
Planlægning af skoleåret er der af alle blevet arbejdet ihærdigt med,
skolereformens helt klare mål gælder forsat, at alle skal lære det, de kan,
og alle skal trives optimalt.
Som beskrevet i Nyhedsbrev fra juni, så er der en del forandringer i det
kommende skoleår, særligt for mellemtrinnets elever, som vi glæder os
rigtig meget til at komme i gang med.
Læring og Trivsel er et fælles ansvar
Et nyt skoleår venter og dermed vil alle forældre også blive indbudt til
forældremøder og til Lærings-trivselssamtaler. Deltagelse i disse møder er
af afgørende betydning for det enkelte barns udvikling og for
fællesskabets udvikling.
Skolens ledelse og skolens bestyrelse beder jer om at have blik for, at I
forældre ved jeres deltagelse i mødeaktivitet har en stor betydning for det
sociale miljø og for trivsel i klassen – måske større betydning, end vi
umiddelbart tror.
I har som forældre en rigtig vigtig rolle at spille, for at alle skolens elever
kan trives, lære og rummes i fællesskabet.
På skolen har vi udarbejdet en handleplan for trivsel. Den er udarbejdet
på bagrund af resultater fra Trivselsmålingen forår 2018. Årgangs og
klasseteam benytter resultater og handleplan, når de udarbejder den
nære Sociale årsplan for årgangen/klassen.
Ligeledes afholder vores lærere og pædagoger Trivselskonferencer, hvor
de arbejder med de indsatser der pågår årgangen/klassen.
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Vi får den skole, vi fortæller om
I Herlev Kommune er der udarbejdet en udviklingsplan for skolerne, en
plan der angiver hvilket effektmål vi skal arbejde fokuseret med.
Udviklingsplanen er omsat til lokale skole handleplaner. Disse vil være
medstyrende i forhold til de næste 5 års indsatser. På vores skole har vi et
særligt fokus på fagenes forskelige sprog og samarbejdet mellem elever,
lærere, pædagoger, forældre, ledelse.
Når vi taler med vores elever hører vi deres stolthed over deres skole,
deres klasse, deres lærere og pædagoger, har de altid noget godt at
fortælle.
For at vi kan få den allerbedste skole, er det derfor helt afgørende, at vi
står sammen om at sætte fokus på de gode og positive forhold: Lad os
tale om de gode ting, eleverne gør, de gode ting, lærerne og forældrene
gør, reformens positive effekter osv.
Vi skal naturligvis være kritiske, men vi skal huske og minde hinanden
om, at der altid er en god historie, der kan og bør fortælles. Derved kan vi
hjælpe hinanden med at skabe et flot og positivt billede; Vi kan sammen
skabe den gode skole.
Forældremøder og skole-hjemsamtaler
I løbet af august og september afholdes forældremøder for samtlige
årgange. Disse møder vil som hidtil blive afholdt om aftenen. På
forældremøderne vil I b.la. få informationer om årets gang på årgangen
og i klassen såvel fagligt som socialt.
I opfordres hermed til at deltage og opfordre hinanden til at deltage i jeres
børns skole.
Renovering- bygningskapacitet
Vi ved, at vores skole er godt brugt, - det slider på bygninger at blive
brugt af ca. 845 børn og unge.
Hen over ferien har vi – næsten - fået færdiggjort det energiforebyggende arbejde på afd. Eng. Håndværkere har knoklet gennem
sommerferien og det bliver rigtig godt med ny luftudsugning og nye tage
på udvalgte arealer. Lysarmatur udskiftningen på 1. og 2. sal er også godt
i gang, desværre er firmaet der har opgaven løbet ind i manglende
leverancer. Vi har også haft en maler gående på begge skolematrikler
igennem ferien og fået opfrisket forskellige områder, der trængte i særlig
grad.
I september vil vi igen i år have en indsats omkring, at Byskolen er et
lære – og værested, hvor der er ryddes op og hvor vi passer godt på også
gamle vægge og møbler. Vi vil arbejde ud fra devisen: Kvalitet smitter!
Der foregår et arbejde omkring bygningskapaciteten på både afd. Elverhøj
og afd. Eng.
På Eng er der fokus på faglokaler og på Elverhøj er der fokus på
klasselokaler. I vil blive nærmere informeret om dette i løbet af skoleåret.
Som omtalt i Nyhedsbrev fra Juni 18, så er vi godt i gang med at re-cycle
vores klubfaciliteter og vil glæder os til at komme i gang med at nyindrette lokalerne, således at flere pædagogiske aktiviteter for børnene
kan komme spil.
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Nye ansigter

I sommerens løb har vi fået ansat nye lærere og pædagoger og faglig
leder.
Vi byder på afd. Eng velkommen til: Lærere; Julie, Sofie og Gitte og
Ungepædagog Camilla.
Ligeså har vi budt velkommen til Ny faglig leder på afd. Eng Martin
Gramstrup, som sammen med Faglig leder Karen Aasvang vil varetage
den daglige ledelse af 0.-6. kl. – basisskolen.
På afd. Elverhøj byder vi velkommen til lærere Cecilie, Sofie, Martine og
Christian.
Vi har også fået indmeldt flere elever, tag godt imod dem og deres
forældre, byd ind med invitationer og samvær, det gør det nemmere at
være ny.
Trafik, - I bedes alle være opmærksomme på børn og voksne i trafikken
på vores to skoler. Vi har mange nye trafikanter og børn og unge
opfordres til at gå og cykle i skole, gerne sammen med deres forældre.
Vis hensyn, brug parkeringspladserne, overhold skiltningen og pas godt
på hinanden.
Vi glæder os til et nyt og godt skoleår, Vi glæder os til samarbejdet med
jer.
Vel Mødt
Med Venlig Hilsen
Hanne Hansen
Skoleleder, Herlev Byskole
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