Kære forældre på Horsens Byskole
Julen nærmer sig, og derfor vil jeg gøre lidt status over, hvordan det første halve år i dette skoleår er gået.
Der sker meget nyt hele tiden, og her i efteråret har det specielt fyldt meget at vi alle, inklusiv jer forældre, har besvaret et stort spørgeskema om både børnene og skolen. Vi har lige nu modtaget resultaterne
af denne, og det glæder vi os meget til at begynde at arbejde mere indgående med. Vi kan aflæse resultater fra skolen som helhed, på afdelingerne og helt ned til de enkelte klasser. Efterhånden som materialet
bliver bearbejdet vil vi sætte ind med forskellige tiltag, hvor vi vurderer det giver bedst mening for elevernes trivsel og læring. I kommer til at høre mere om det efterhånden som arbejdet skrider frem.
Trivselsmåling blandt eleverne og LSP undersøgelse
Som I også ved, har jeg tidligere skrevet ud til jer vedr. trivselsmålingen der blev lavet blandt vores elever i
foråret. Vores resultater var ikke tilfredsstillende, dog vil jeg sige at der ikke er særlig stor forskel på skolerne i Danmark. I toppen er scoren 3,9 point og de lavest rangerende skoler scorer 3,5 point på en skala
hvor 5 er det højeste. Jeg vil ikke yderligere gå i detaljer om det, ud over at jeg vil sige, at både ledelse og
personale har stor opmærksomhed på resultaterne og hvad vi konkret kan gøre i forhold til de resultater,
som vi ikke er tilfredse med.
Derudover har vi som nævnt også fået resultaterne fra den store LSP undersøgelse fra efteråret 2015, og
her er vi i fuld gang med at kigge på tallene og beslutte hvordan den videre proces skal foregå. Jeg kan dog
sige så meget, at vi som skole stadig har en udfordring på visse områder i indskolingen, men at vi i alderen
4.-10. klasse ligger pænt i midten.
Skolebestyrelse
Vores skolebestyrelse har også været igennem lidt forandringer hen over efteråret. Vores formand, Søren
Asmussen, har fratrådt sin position. Hans børn er flyttet til en anden skole for, at være tættere på deres
bopæl og legekammerater i nærområdet.
Vores næstformand, Sascha Löwenstein, har også fratrådt sin position. Hun er flyttet til en anden kommune og har derfor heller ikke længere børn på Horsens Byskole. Vi ønsker dem begge held og lykke fremover og takker for deres indsats i bestyrelsen.
Den 30. november konstituerede bestyrelsen sig på ny, og ser nu således ud:

Formand, Lindvigsvej: Kenneth Gøeg

Næstformand, Fussingsvej: Sonja Linnet

Forældrerepræsentant, Kildegade pr. 16/6 2015: Anya Wissendorff

Forældrerepræsentant, Fussingsvej pr. 30/11 2015: Karin Andresen

Forældrerepræsentant, Specialklasser: Lene Hansen

Forældrerepræsentant, Fussingsvej: Johan Altenburg

Skoleleder: Erik Mønster

Viceskoleleder: Dorthe Fredsted

Personalerepræsentant, lærer, Fussingsvej og TR: Jette Herskind Møller

Personalerepræsentant, lærer, Lindvigsvej: Anita Janssen

Personalerepræsentant, pædagog, Kildegade: Linda Ballegaard Nielsen

Elevrepræsentant: Amalie Frederiksen, 9.X

Elevrepræsentant: Nikita Henneberg, 9.U – hun er også børneborgmester i Horsens

Trafik
Trafiksituationen har jeg også tidligere nævnt. På Kildegade tog man i det nye skoleår hul på en ”kys og
kør” plads foran afdelingen, samme tiltag arbejdes der på at etablere ved afd. Fussingsvej. Forslaget er, i
første omgang, at der kan laves ”kys og kør” plads ved vigepladsen, hvor også kommunens busser parkerer. Her kan man holde ind, sætte sine børn af og forlade pladsen igen – det er altså ikke til parkering. I
forbindelse med etableringen af ”kys og kør” i vigepladsen, vil der i en periode være ledelses- og forældrerepræsentanter til stede om morgenen til at guide, hvis det er nødvendigt i opstartsperioden. Vi håber at I
vil tage godt i mod tiltaget, og at det løser lidt op for trafiksituationen på Fussingsvej.
First Lego League
Hen over efteråret blev der afholdt First Lego League, og igen i år deltog Horsens Byskole med hold fra alle
tre afdelinger – vi stillede med hele 7 hold, som alle klarede sig rigtig flot. 5 ud af de 7 hold kom i top 15,
hvor af de 2 var blandt de 8 bedste, som derfor også skulle konkurrere i kvartfinalerne. Derudover havde
vi også et hold der blev nomineret til titlen som ”First Lego League Champions”, en titel der gives til det
hold der har klaret sig bedst i de tre kategorier holdene dyster i.
Det er rigtig flot, og der er stor ros til både elever og personale der har deltaget i konkurrencen.
Skak
Vi bliver ved de gode resultater, og endnu engang er jeg nødt til at nævne vores skakhold på Horsens
Byskole. Der er uddannet skakundervisere på alle tre afdelinger, og der bliver spillet skak, om ikke hver
dag, så i hvert fald mange dage om ugen.
Eleverne bliver dygtigere og dygtigere, og jeg kan blandt andet nævne, at vi vandt kommunemesterskabet
i Horsens med maksimum point. Vi har også deltaget i Danmarksmesterskabet, hvor vores elever også klarede sig flot.
Facebook
Som en sidste ting vil jeg nævne, at vi her i december har startet vores egen facebookside op, den skal
bruges til at dele vores små og store oplevelser med jer, og jeg håber I har lyst til at tage del i siden og følge med i, hvad der sker af stort og småt i hverdagen. I kan finde siden her:
https://www.facebook.com/horsensbyskole/

Vi glæder os til at følge op på de mange tiltag og indsatser i 2016. De bedste resultater opnås i et godt
samarbejde mellem skole og forældre, og jeg håber derfor at vores intentioner om at få en tættere dialog
mellem alle skolens interessenter bliver styrket i det kommende år.
Med dette er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

Mange hilsner
Erik Mønster

