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Kære forældre 

 

Så har vi afsluttet femte uge efter sommerferien. Som altid går det stærkt, og vi har 

allerede nået meget.  

 

De tre nye 0. klasser på Benediktevej er kommet godt i gang. Det er tre små klasser, så 

spred gerne rygtet om vores gode skole. 4. klasserne har siden sommerferien modtaget 

svømmeundervisning i Esrum Sø. Gennem samarbejdet med Nivå Svømmeforening bliver 

børnene mere og mere fortrolige med vandet, og mange svømmer bare derudaf. Vigtigst 

er det, at alle bliver dygtigere fra det niveau, som de starter på. 

 

Resten af Benediktevej summer også; der arbejdes med kunsteventyr, begynderlæsning, 

engelske verber og de indledende tyske og franske gloser. Som en elev sagde i sidste 

uge efter sin første tysktime: Det her er bare mit bedste fag. Auf wiedersnitz. Ja, så 

bliver det ikke meget bedre. 

 

På Karlebo har vi holdt indvielse af vores nye rum Basen, hvor elever kan komme, hvis 

de lige har brug for et pusterum. Det øgede elevtal i Karlebo har medført, at vi har 

kunnet oprette tre klasser; det er meget positivt, og vi er glade for denne udvikling. Og 

så har skolens forældre traditionen tro arrangeret og afholdt en god høstfest, som 

børnene stadig snakker om. 

  

På Vilhelmsro har der været afholdt både introture og lejrskoler. For så vidt 7. klasserne, 

er det en god investering, at eleverne lærer deres nye lærere at kende, ligesom det er 

vigtigt, at eleverne rystes sammen i de nye fællesskaber.  

 

9. klasserne er på 5-dages lejrskole, ofte med et indhold der matcher deres linje. Nogle 

har været Rønbjerg feriecenter med masser af idrætsaktiviteter. Andre har udfoldet sig 

kulturelt i Sønderborg. I skrivende stund har vi faktisk en 9. klasse i Island; de er så 

heldige at have fået penge gennem Nordplus Junior til et udvekslingsprojekt med 

Nordlinga Skole i Reykavik. Til foråret kommer de islandske elever på genbesøg i 

Fredensborg. Endelig har vi en 9. klasse, for hvem, det er lykkedes at få et samarbejde i 

stand med en skole i Krakow. De tager snart afsted, og her er der genbesøg til foråret. 

 

  



Som ny skoleleder på Fredensborg Skole (og gammel souschef på samme) er jeg både 

stolt og glad for det arbejde, der bliver lagt af alle hele vejen rundt. Det ligger mig og 

resten af ledelsen på sinde, at skolens elever oplever både faglige og sociale successer, 

og at de efter endt folkeskolegang er klar og rustet til at komme videre i, hvad der for 

dem er det bedste, hvad enten det er efterskole, 10. klasse eller en ungdomsuddannelse.  

 

Eleverne har fået kortere skoleuge på 0.-5. årgang. Det hilser vi velkommen. Vi kan 

mærke det på eleverne, hvor vi nu også i de sidste lektioner af dagen ser dem holde 

gejsten oppe. Fra 6.-9. årgang har vi kortet spisefrikvarteret af med 15 minutter til fordel 

for tilsvarende tidligere afrunding af skoledagen. Det oplever vi også betyder noget for de 

større elever.    

 

Januar 2019 blev fritidshjem og klub omdannet til SFO og klub. Det giver endnu flere 

muligheder for et styrket samarbejde mellem skole og fritid, og jeg oplever god vilje fra 

begge områder. Der etablere i disse dage et SFO-råd, der sammen med skolebestyrelsen 

kan være med til at udvikle den samlede pædagogiske linje. 

 

10. klasse på Fredensborg Skole er i gang på 3. år. Næsten 75 elever er startet op. Ca. 

80 % er fra kommunens egne skoler, og ca. 20 % kommer fra andre kommuner. Vi er 

stolte af vores 10. klasse, der på godt to år har fået tegnet en stærk profil, hvor eleverne 

på ét år når langt, både fagligt og socialt, ved at opstille personlige mål for året.   

 

Som det sidste i denne omgang, skal jeg orientere om, at jeg før sommerferien fik et par 

henvendelser fra jer forældre om, hvorvidt vores linjer i udskolingen kommer til at 

fortsætte i fremtiden. I den forbindelse, er der to forhold, der har betydning: 

 

 Lovkravet om, fra indeværende skoleår, at tilbyde valgfaget Håndværk & Design 

og andre kreative og håndværksmæssige valgfag på 7. og 8. årgang. Valgfaget 

betyder, at der er seks timer til linjetid og ikke otte lektioner. På dette forhold 

alene, mener vi stadig, at det beretter en linjestruktur på Fredensborg Skole. 

  

 En befolkningsprognose, der indikerer et periodevis faldende børnetal henover de 

næste år i Fredensborg bysamfund. De næste to skoleår har vi stadig nok elever 

til, at en linjestruktur giver mening. Når vi kommer et par år længere frem, så 

tager vi bestik af situationen igen, så I med børn på yngre årgange, i god tid, får 

besked om, hvordan situationen her ser ud.  

 

Med ønsket om en god sensommer og efterår. Og med ønsket om et godt og tillidsfuldt 

samarbejde skole og hjem i mellem.  

 

Med venlig hilsen 

Susanne Bremer 

 

Skoleleder 

 

 

 

 

   

 

 

 


