Kære forældre på Horsens Byskole
Inden vi får set os om har vi allerede været i skole i 2 måneder, og efterårsferien står lige for døren. Det
har været en opstart med mange spændende oplevelser og tiltag allerede, og jeg glæder mig meget til at
se hvad de næste måneder bringer.

Stor medieinteresse
Specielt synes jeg, at det er værd at nævne at
Horsens Byskole har fået meget positiv omtale i
medierne inden for de sidste måneder, både de
lokale og nationale.
Vi har bl.a. haft besøg af en gruppe kinesiske
mediefolk. De arbejder på at udbrede kendskabet til den danske skolegang. Det gav en rigtig
fin omtale i Horsens Folkeblad, og på kommunens hjemmeside. Jeg hæftede mig specielt ved
at vores gæster oplevede eleverne, som meget
glade og venlige og som en af dem sagde ”I må
være en af de bedste skoler i DK”.
Derudover har vi glædet os over at Horsens Kommunes budgetforlig er faldet ud til vores fordel, da der er
blevet tildelt midler til en yderligere udvidelse af afd. Fussingsvej. Det betyder at vi kan se frem til at få
lokaler nok til alle vores klasser både i indskolingen og på mellemtrinnet. Vi forventer at planlægningen og
opstart af byggeri begynder i løbet af 2016.
En af sensommerens største nyheder, specielt i
medierne, har været tilkomsten af vores skolehund, Mira. Hun er i første omgang tilknyttet 1.
årgang, og når hun er på skolen er hun overvejende med til undervisningen i 1.G. Allerede nu
kan det ses at Mira har en positiv indflydelse
på børnenes koncentration og trivsel i klassen,
og jeg glæder mig til, at se hvilke spændende
nye samarbejder, der kan opstå i den forbindelse. Mira er ikke kun en populær klassekammerat hos eleverne, hun har også været populær i medierne, og har både været i TV2 nyhederne, på P4
radio og i lokale medier her i Horsens og omegn.

Når vi nu er i dyrenes verden, vil jeg også nævne endnu et nyt tiltag, nemlig ridning som en del af arbejdet
med dansk som andetsprog. I den forbindelse er der startet et 6-ugers forløb op med børn der har dansk
som andetsprog, som bl.a. har behov for et sprogligt løft. De tager sammen med Dorthe Due Christensen
en dag om ugen ud til hesten Cassie, der står på Bøgballe. Det første 6-ugers forløb er næsten afsluttet, og
de to elever der har været med, har allerede rykket sig meget, både på sproglig kunnen og koncentration.
Også denne historie har fået rigtig positiv omtale af vores lokale avis, Horsens Folkeblad.
Slutteligt vil jeg nævne Bag for en Sag der blev markeret af SFO’en på Fussingsvej. Arrangementet blev
afholdt i går, d. 8. oktober, og børnene har været
travlt optaget af at bage i SFO-tiden, og de var helt
klar til at sælge alt lige fra hjemmelavet æblekage,
til pandekager, cookies og sågar hundekiks, derudover var der også flere forældre der havde bagt kager – det blev alt sammen solgt til fordel for Børnetelefonen. Børns Vilkår står bag arrangementet, Bag
for en Sag, og de var så imponerede af Byskolens
indsats, at de kom på besøg helt fra København og
kiggede med.

Læringsmiljø og trivsel:
Vi ønsker at have et ekstra fokus på læringsmiljøet i klasserne, herunder også at de rammer vores personale opstiller, skal respekteres som de gældende. Det er i den forbindelse utrolig vigtigt, at vi fortsat har et
rigtig godt samarbejde med jer forældre. Jeg beder jer bakke op om klassens beslutninger og de eventuelle henvendelser i må få fra personalet i den kommende tid, i bestræbelserne på at få et godt læringsmiljø i
klasserne. Vi vil være tydelige i vores forventninger og handlinger, men vi vil fortsat tage udgangspunkt i
barnets livssituation. Hvis det giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, minder jeg om at jeg stadig
holder min kalender fri til en uformel snak på mit kontor den første mandag i måneden fra kl. 15.00-17.00.

LSP:
Som de fleste af jer forhåbentlig ved, er vi i gang med en større kortlægning på skoleområdet, det har betydet at både I, vores personale, eleverne og ledelsen har svaret på en række spørgsmål.
Materialet bliver kendetegnende for udviklingen på Horsens Byskole de næste mange år, besvarelserne er
et udtryk for, hvad der tænkes og menes om skolen og det er en mulighed for at få indflydelse på den måde vi driver skole på. De forældre der har besvaret, bliver derfor medbestemmende i, hvordan børnenes
skole skal udvikle sig. På baggrund af undersøgelsens resultater vil vi sætte ind med forskellige indsatser,
der hvor det er nødvendigt. I vil opleve at der er tiltag der berører hele skolen, men I vil også opleve specifikke tiltag på de enkelte afdelinger og helt ned i de enkelte klasser.
Derudover er det en del af dataindsamlingen til arbejdet med målstyret læring, hvor vi har stærkt brug for
relevant og fyldestgørende data for, at kunne arbejde målrettet på at nå de opstillede mål for Horsens
Byskole.

Som det ser ud nu, lige inden deadline har: 86% elever, 87% lærere, 82% pædagoger, 86% ledelse og 43%
forældre besvaret. Vi havde håbet på og arbejdet for, at forældrebesvarelserne også skulle højere op, da
vi har brug for så høj en besvarelsesprocent som muligt for, at få de bedst mulige data at arbejde ud fra.
Til jer der har taget jer tid til at besvare spørgeskemaet, vil jeg gerne sige en stor tak.

Der er meget i gang, og der kommer hele tiden ny viden og nye krav, og jeg synes det er spændende at
være i gang med år 2 af skolereformen. Vi bliver hele tiden klogere, og der kommer mere og mere struktur
og positiv opbakning til det arbejde der udføres – og der er gang i rigtig, rigtig mange spændende aktiviteter på hele Horsens Byskole, også noget der ikke lige, i denne omgang, har fået mediebevågenhed.
Jeg vil helt afslutningsvist nævne vores motionsløb, der for indskoling og mellemtrin igen i år blev afholdt i
og omkring Bygholm Park. Det har været et stort arbejde at planlægge det, vores idrætslærere har lagt
mange kræfter i det, men de har heldigvis også fået god hjælp af elever fra 7. og 8. klasse, der har været
med til både at planlægge og afvikle motionsdagen - stor ros til deres fælles indsats for at lave et godt arrangement. Udskolingens elever har, ligesom sidste år, lavet mange forskellige aktiviteter på skolens område og ved Forum.
Med det er det kun tilbage at ønske jer alle en rigtig god efterårsferie.
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