
 

 

 

 

19. august 2020 

Kære forældre 

Tiden er inde til første nyhedsbrev, og indledende kan jeg sige, at vi er kommet rigtig godt i 

gang. COVID-19 er dog ikke sådan lige at bide skeer med, og det er fortsat noget, vi skal 

have en fælles opmærksomhed på. Og det har vi … 

Traditionen tro har vi budt velkommen til vores nye 0. klasser. Det er altid en fornøjelse at 

tage i mod så spændte og forventningsfulde børn, og som de foregående år var vores 

borgmester, Thomas Lykke Pedersen, med til at byde dem velkommen. På samme vis har vi 

også budt velkommen til et hold nye 10. klasseelever, der nu på fjerde år kommer til os fra 

både egen og omkringliggende kommuner. 

Med denne skolestart byder vi også velkommen til en skole med fokus på dannelse. Det har 

vi glædet os til! Det betyder, at ledelse og medarbejdere er kommet i mål med en 

Dannelseskanon, der beskriver en række visioner for elevernes sociale og personlige 

kompetencer. Dette skal være afsæt for et samarbejde med eleverne (og jer forældre 

naturligvis) om fælleskab, trivsel, social og personlig udvikling.  

Hvorfor gør vi det? Tidens krav til børn og unge er i dag massiv. Uddannelses-dagsordenen 

er herskende, hvilket de oplever gennem fokus på karakterer, uddannelsesparathed, prøver 

mv. Vi vil gerne – også – have fokus på de elementer, der skaber trivsel, fællesskab, 

samhørighed, glæde og samfundssind. Det kan vi gennem arbejdet med dannelse, børnenes 

sociale og personlige kompetencer.  

På forældremøderne (i går på Karlebo, i dag på Benediktevej og på torsdag på Vilhelmsro) 

vil I høre nærmere om dette dannelsesarbejde, der er blevet igangsat i alle klasser på 

boost-dagene hele første uge. Husk, at det er første år vi arbejder med det, så både elever 

og personale har i denne uge mødt både benspænd og aha oplevelser, men vi er enige om, 

at det er det rette fokus og den rette vej at gå …  

På Vilhelmsro har vi åbnet Cafe Vilhelm igen. Den har været lukket siden maj måned, da vi 

sammen med Skolebestyrelsen havde brug for at re-tænke tilbuddet, der ikke var 

økonomisk bæredygtigt i sin daværende form. Nu prøver vi en anden form, med vores nye 

kantineleder Rikke i spidsen. Også her beder vi om forståelse for ændringer i udbud og 

åbningstid, indtil vi har den løsning, der kan skabe salg og glæde. Med tiden skal vi også 

vurdere, om det kan kaste nogle muligheder af sig i forhold til resten af skolen.     

Af andre tiltag i indeværende skoleår kan nævnes, at vi er i gang med at forbedre vores 

faglokaler på Benediktevej, Naturfagslokalet og Billedkunstlokalet. Vi arbejder ligeledes på 

en stærkere Naturfagsstrategi fra 0.-9. klasse, hvor sigtet er, at den røde tråd skal være 

iøjnefaldende og erfaringer fra vores udeskole i Karlebo og samarbejdet med eksterne skal 



medvirke til endnu mere hands-on og virkelighed frem mod den fælles naturfagsprøve, der 

venter i 9. klasse.  

I Karlebo er der allerede nu godt gang i udeskolen. De store elever kommer til Benediktevej 

om tirsdagen og har tysk og fransk, så de på den måde lærer de klassekammerater at 

kende, som de senere skal gå i klasse med på Vilhelmsro. 

Vi er stadig kommunens største skole med et elevtal på godt 800 elever fra 0.-9. årgang. 

Og dét, trods elevnedgang hen over de sidste par år, grundet faldende børnetal. Vi 

tiltrækker stadig løbende elever udenfor kommunen, det er vi glade for. Prognosen melder 

stadig et faldende børnetal i Fredensborg Kommune de næste par år, hvilket vi holder nøje 

øje med, så vi rettidigt tilrettelægger og organiserer os herefter.  

Endelig er det blot at sige, at jeg ser frem til endnu et skoleår med jeres børn og jer. 

Med ønsket om et fantastisk skoleår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Susanne Bremer 

Skoleleder 


