Septemberhilsen 2020
Corona-retningslinjer
Selvom eleverne nu undervises efter
folkeskoleloven igen, så er det stadig ikke en helt
almindelig skoledag, som børnene oplever.
Undervisningen i klasselokalerne er næsten
normaliseret, men vores samlinger, til
eksempelvis morgensang, er aflyst indtil videre.
Frikvartererne foregår også fortrinsvis klassevis
og på årgangen, hvis der kan holdes afstand. Det
bliver nok den nye skolehverdag et godt stykke
tid endnu, og vi må vænne os til, at der er noget,
vi ikke kan.

Søhøjskolen
Den 1. august blev Søhøjskolen en realitet, og
den har nu været i gang i seks uger. Vi er næsten
færdige med den fysiske flytning, og de nye
klasser har fået en god start, hvor nye relationer
er skabt. Der bliver arbejdet med
klassefællesskabet i de nye klasser, og på
personalesiden bliver der også arbejdet med at
skabe en fælles personalegruppe. Der er meget
positiv energi i dette arbejde, og vi er
fortrøstningsfulde i forhold til Søhøjskolens
fremtid.

Retningslinjerne ændrer sig løbende, og der er
nogle ting, der er forskellige på skolerne, da de
fysiske rammer er forskellige. Derfor er det svært
at sammenligne med, hvad vi gør i Ølstykke, og
hvad der bliver gjort på en skole i det indre
København. Også internt på skolerne i
kommunen er det forskelligt, bl.a. har nogle
skoler indgange til alle klasselokaler, mens andre
har få indgange, som flere klasser skal benytte.
Der vil også være noget holddeling på nogle
årgange, som vi fortsætter med, da vi vurderer, at
det har væsentlig betydning for børnenes faglige
og sociale udvikling, mens andre årgange
udelukkende har undervisning klassevis. Alt
sammen foregår indenfor rammerne af de
gældende retningslinjer, og de giver mulighed for
lokale fortolkninger, hvorfor der kan være
forskelligheder.

Som I måske har set andetsteds, så skal
Søhøjskolen have ny daglig leder, og vi er gået i
gang med en rekrutteringsproces, der forventes
afsluttet i november.

Vi takker for jeres forståelse og er især glade for
det positive samarbejde, som vi har med jer, der
har børn eller familie/venner, der har Covidsymptomer.

Nye indsatsområder
På trods af Corona-restriktioner har vi fortsat
med vores skoleudviklingsinitiativer. Det betyder,
at vi i dette skoleår har sat gang i arbejdet med
talenterne. Vi har derfor, på baggrund af data om
børnenes faglige niveau, udvalgt en gruppe børn,
der har fået tilbudt talentcamps, hvor de bliver
udfordret inden for både naturvidenskab og
kulturfag. Vi har, i folkeskolen, ikke en tradition
for at vælge nogle ud til dette, og der vil altid
være nogle, der føler sig forbigået. Vi har forsøgt
at gøre det via objektive kriterier – ligesom når vi
vælger de børn, der skal have støtte, fordi de har
særlige udfordringer.
Vi har desuden igangsat forløb med fokus på
teknologi og programmering på flere årgange,
bl.a. 1. og 5. årgang. Her programmerer børnene
små robotter samt laver spil mv.
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