December 2019
Kære elever og forældre
Det er slet ikke til at forstå, at vi allerede skal på juleferie, og at vi således allerede er
næsten halvvejs igennem dette skoleår. De første billeder er nedslag fra dagen i dag,
hvor kirkerne har været velbesøgt af elever fra Fredensborg Skole. Hvor eleverne ikke
kom til kirken, fandt præsten vej til skolen og som altid fik smilet frem på alles læber …

Og jeg vil ikke helt holde igen her. Her følger flere skønne billeder af, hvad der
kendetegner Fredensborg Skoles mangfoldighed og elevernes lyst til læring.

Forfatterbesøg på Benediktevej, hvor også nogle af vores elever fra Karlebo deltog. Kim
Fupz Åkesson læser op af sin bog ’Vitello’ og tryllebinder elever og lærere. Initiativet er
en del af vores store fokus på læsning, Litteraturakademiet, der i øvrigt betød, at vi blev
kåret til Årets pædagogiske læringscenter i 2019i hele Danmark.

Quiz i udskolingen. Her er det elever fra 6.-9. klasse på Vilhelmsro, der quizzer. Et
initiativ, der er taget af en af vores dygtige udskolingslærere og som vil forløbe over flere
gange. Stor opbakning fra elevernes side, og i forgrunden ses et hold lærere, der tror, de
kan tage kampen op med eleverne.

Her er det en gruppe 8. klasse-elever på udveksling i Kiel. Tre dage fyldt med masser af
kultur, sprog og gode oplevelser. Genbesøget bliver til april 2020.
Og på falderebet til 2020
Som alle vores kollega-skoler i kommunen har vi netop fået meldt næste års budget ud.
For Fredensborg Skole gælder, at budgettet er præget af en større elevnedgang, da der i
sommer gik en meget stor 9. årgang ud mens langt færre børnehaveklassebørn startede
op. Elevnedgangen er ikke et udtryk for, at flere elever end foregående år vælger andre
skoletilbud men et udtryk for et generelt faldende børnetal i Fredensborg. Et vilkår, som
vil præge os økonomisk de kommende år.
Det kommende budget er vi således ved at behandle i Skolebestyrelsen, og en endelig
fastlæggelse vil ske tidligt forår. Der er fuldstændig enighed om, at vi skal træffe fair og
bæredygtige beslutninger og finde de bedste løsninger for vores elever indenfor den
økonomiske ramme, der er os givet. Hvor det må få direkte indflydelse på klasser eller
årgange, vil vi naturligvis uddybe det og afholde informationsmøder, så vi er sammen
om, at få det til at lykkes på en god måde.
Sammen med resten af ledelsen tror jeg på, at en bæredygtig skole er en konsekvens af
rettidig omhu, mod og fornuft. Vi drøfter hele tiden, hvordan vi kan holde et højt
serviceniveau med fokus på høj faglighed og god trivsel. I januar kommer der en
invitation fra Skolebestyrelsen til skolens kontaktforældre med den hensigt at mødes i
februar og få væsentlige emner, der vedrører os alle, debatteret. Det håber jeg kan
skabe et fælles ejerskab og fællesskab til vores folkeskole.
Med disse ord vil jeg på vegne af ledelsen ønske jer en rigtig god jul og et godt nytår. Vi
ses igen torsdag den 2. januar.
Venlig hilsen
Susanne Bremer
Skoleleder

