Sommerhilsen 2018
Ny skolebestyrelse
I foråret har der været valg til skolebestyrelsen og
medio juni mødtes den nye skolebestyrelse og
valgte formand og næstformand.
Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen er nu:
Rasmus Ripa (MA og TO) – formand
Nicolai Sørensen (TO) – næstformand
Ida Bode (MA)
Anne Avenstrup (HA og TO)
Anne Mau (TO)
Louise Meltz (TO)
Dorte Nielsen (TO)
Skolebestyrelsen indleder arbejdet med at
komme til samtlige forældremøder i efteråret,
hvor I kan hilse på et bestyrelsesmedlem.
Herefter går vi i arbejdstøjet og laver et
visionsmøde og en plan for de kommende års
arbejde.
Jeg glæder mig til samarbejdet med bestyrelsen
og ser frem til nogle spændende drøftelser.
Skoleåret 2018/19
I løbet af denne uge får vi sagt farvel til vores 9.
klasser, der har nogle veloverståede prøver bag
sig. Vi ønsker dem held og lykke fremover og
håber, at vi har været med til at give dem vigtige
kompetencer og nyttig erfaring med på livets vej.
Fredag siger vi ”God sommerferie!” til de øvrige
elever, og herefter vil lærerne bruge et par uger
af børnenes sommerferie på at planlægge det
kommende års undervisning, mens pædagogerne
holder åbent i SFO. Således forventer vi at være
klar til et nyt og spændende skoleår mandag den
13. august, hvor vi byder alle børn velkommen
tilbage i skole.

OrkesterMester
Skolen har i de kommende år udvidet
samarbejdet med musikskolen, hvor en
fortsættelse af instrumentundervisningen i
indskolingen følges op på mellemtrinnet, hvor
målet er at etablere skoleorkestre fra 2020.
Udover at børnene lærer at spille på et
instrument, er målet også, at dette musikfokus
har en positiv indvirkning på deres trivsel og
læring, og her er vi heldige at have noget
forskning, der følger vores samarbejde.
Distriktsskole Ølstykke er 1 blandt kun 10 skoler i
Danmark, der er så heldige at blive
”OrkesterMester-skole”. Vi glæder os til at følge
det!
Kantine
I det kommende år vil vi videreudvikle på vores
gode kantinetilbud på skolerne. Vi vil opfordre jer
til at benytte kantinen, da det er sunde, lækre og
billige måltider. I kan få et overblik over
kantinerne på de forskellige skoler her:
http://www.distriktsskoleoelstykke.dk/praktisk/mad-og-drikke
God sommerferie!
Endelig vil jeg ønske jer en dejlig sommer og en
god ferie. Jeg glæder mig til at se alle jeres børn
igen i august samt at se jer til efterårets
forældremøder.
Venlig hilsen
Peter Brixen
Distriktsskoleleder

