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Nyt skoleår – efter corona
Det har været en dejlig oplevelse at starte skolen
op igen efter sommerferien. Børnene er tydeligvis
glade for, at rammerne er blevet lidt friere, og
der må leges og undervises på tværs af klasser og
årgange. Ikke mindst i SFO´en oplever vi en stor
glæde ved at kunne igangsætte vores sædvanlige
aktiviteter, hvor børnene mere frit kan vælge.
Udendørsarealer og byggeri
På Maglehøjskolen er den sidste del af den nye
legeplads nu blevet færdig, og der er opdaterede,
moderne og attraktive udearealer, der både
appelerer til bevægelse og afsplapning for alle
aldre.
På Søhøjskolen er udearealerne, på grund af
byggeriet, ikke som de plejer, og der vil i de
kommende år blive arbejdet på at skabe et
moderne udemiljø til børnene. Den 14. oktober
2021 er der byggefest på Søhøjskolen, hvor
politikere, personale og børn fejrer, at
nybyggeriet er gået i gang. Indtil nu er der
primært renoveret, og vi forventer at være
færdige med facader, nye klasselokaler og nyt
multihus i sommeren 2022.
Levende musik i skolen
Udover vores eget samarbejde med musikskolen,
hvor alle børn lærer at spille på et instrument i
indskolingen, så er vi også med i ”Levende musik i
skolen”, hvor professionelle musikere kommer på
skolen og afholder live-koncerter for børnene.

Det er både underholdende, men også
inspirerende for børnene.
Læring og trivsel
Vi er i gang med at afholde læringsdialoger på alle
årgange i øjeblikket. Her drøfter ledelse,
ressourcepersoner, lærere og pædagoger på de
enkelte årgange, hvordan status er på læring og
trivsel på hver årgang. På baggrund af data
herom drøftes det, hvilke indsatser der skal laves
for at sikre, at læring og trivsel kan blive endnu
bedre, og vi drøfter, hvordan vi skal prioritere
ressourcerne i den kommende periode.
Denne systematik har vi indført for nogle år
siden, og det giver et godt overblik over, hvor vi
skal allokere vores ressourcer hen, samt hvordan
de enkelte team skal prioritere deres to-voksentimer. Vi kan se, at der er fremgang i vores faglige
resultater, mens trivselsmålingerne er status quo.
Hvorvidt det skyldes systematikken, corona eller
helt andre ting, ved vi ikke, men vi oplever, at den
meget professionelle tilgang til data giver os et et
solidt grundlag at træffe beslutninger på
baggrund af.
Skole/hjem-samarbejde
Nu er forældremøderne ved at være afholdt for
alle årgange, og vi håber, at det har været
udbytterigt for jer. Vi er nu gået ind i efteråret, og
det varer ikke længe før skole/hjem-samtalerne
kommer. Vi tillægger det tætte skole/hjemsamarbejde stor værdi i forhold til at lykkes med
børnenes læring og trivsel og glæder os til
efterårets samtaler. Bestyrelsen har i efteråret
revideret principperne vedr. skole/hjemsamarbejde. Principperne finder I på skolens
hjemmeside.
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