3. april 2020

Kære forældre
Vi afslutter nu den tredje uge med fjernundervisning og nødpasning. I modsætning til de
forrige uger går vi nu på påskeferie, og det er en realitet, at vi endnu ikke ved, hvordan
situationen er på den anden side af påske. Jeg er sikker på, at det for jer alle, på forskellig
vis, har været noget af en udfordring, ligesom det har for os som skole. Jeg skal gentage,
at jeg er glad over, at vi har fundet så godt ud af det i disse tre uger, og jeg ved fra min
daglige ledelse, at der har været god kontakt lærere og elever imellem og vi har set
mange, mange spændende læringsforløb og opgaver, tak for det.
Et fokusområde for os er selvfølgelig de kommende eksamener og hvordan, det skal
spænde af. Vi følger med i udmeldingerne fra regering og vores Børne- og
Undervisningsminister og orienterer de af jer, for hvem det er relevant, straks, der er nyt.
Jeg lovede jer et påske-nyhedsbrev, og jeg vil, trods COVID-19, gerne orientere jer om
sidste nyt af betydning for alle os på Fredensborg Skole.

Status på skolens budget 2020
Efter planen afholdt vi sidste skolebestyrelsesmøde den 18. marts – det foregik skriftligt –
og herfra kan jeg berette, at vi havde 3. behandling af vores budget for 2020, og det blev
godkendt. Fokus gennem 1. 2. og 3. behandling har været at træffe de rigtige beslutninger
i forhold til et betydeligt nedjusteret budget grundet faldende børnetal i vores bysamfund.
For at skabe det mest fornuftige økonomiske grundlag, har vi kapacitetstilpasset på
ressourcerne i forhold til antal elever, bl.a. ved ikke at genansætte de 2½ medarbejdere,
der i løbet af 2020 ikke længere arbejder på skolen, vi har varslet to afskedigelser pr.
sommeren 2020 - ingen nuværende klasser bliver berørt af disse afskedigelser. Vi
sammenlægger de nuværende tre små 0. klasser til kommende to 1. klasser. Det er
vigtigt, at understrege, at der ikke i skolebestyrelsens budgetbehandlinger har været lagt
op til at ændre på det generelle serviceniveau på aktivitets- og materialesiden i forbindelse
med elevernes læring. Her er dette års tildeling den samme pr elev som de seneste år. Det
betyder også, at lejrskoler og introture er de samme som de sidste par år.
Som en del af budgetbehandlingerne har vi i Skolebestyrelsen haft et øje på vores café på
Vilhelmsro. Vores tilbud om varm frokost og salg af diverse har været baseret på et
kalkuleret underskud over de seneste år. Og da Karen Gade, vores køkkenleder, har
opsagt sin stilling pr. 1. maj, har vi valgt at lukke kantinen i perioden fra den 1.5-1.8 for
at tænke os godt om i vores videre stillingtagen. Det vil I høre nærmere om, når vi er
længere i vores overvejelser. For jer betyder det her og nu, at det ikke sælges mad på
Vilhelmsro og Benediktevej, når vi forhåbentlig ses efter påske og frem til sommerferien.

Dannelse på dagsorden
Som ny ledelse er vi efterhånden blevet vel-konsolideret, og vi har brugt en del tid på at
drøfte og finde os til rette i fælles visioner – også på tværs af skole og SFO. Og ét er vi
meget, meget enige om, nemlig at ’dannelse’ skal være et eksplicit og konkret
indsatsområde i forhold til alle vores elever, herunder den digitale dannelse, som vi
sammen med Skolebestyrelsen drøftede med alle kontaktforældrene tilbage i februar. Jeg
kan her løfte sløret for, at vi, ledelse og medarbejdere, efter påske, skyder arbejdet i
gang, sådan at vi efter sommerferien er parate til at inddrage vores elever og jer forældre
i dette arbejde. Der er tale om en ’dannelseskanon’, som alle årgange fra 0.-10. klasse
kommer til at arbejde konkret med, sådan at elevernes sociale og personlige kompetencer
prioriteres på samme høje niveau som elevernes faglige kompetencer. Som skole ønsker vi
at bidrage til, at det er ægte livsduelige unge, vi sender godt videre efter 10 års skolegang
– og det skal være en fælles indsats.
Da vi er organiseret forskelligt på vores tre matrikler; Vilhelmsro, Benediktevej og Karlebo,
vil der i forbindelse med bl.a. dannelsesindsatsen blive tale om nogle strukturelle
tilpasninger – dette vil vi glæde os til at løfte sløret videre for til de implicerede, når vi
kommer tættere på sommerferien.
Til sidst er der kun at sige god påske. Det vil blive med en potpourri af gækkebreve lavet
af vores egne elever, der over de seneste dage har lagt dem op på vores facebookside. De
deltager hermed i vores gækkebrevskonkurrence om at blive det flotteste og mest kreative
gækkebrev. Sandheden er, at de alle er flotte og kreative …

Rigtig god påske!
Med venlig hilsen og på vegne af ledelsen

Susanne Bremer
Skoleleder

