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Kære forældre

Daglige aktiviteter
og kort nyt

Skoleledelsen og næste skoleår
Som det måske er kendt, er pt kun en midlertidig skoleleder på
Nordstrandsskolen. Efter aftale med bestyrelsen, fortsætter pro-

Påsken står for døren

cessen som aftalt i og med, at stillingen som skoleleder slås op til



besættelse 1. august 2019. Tilsvarende vil der komme en ny administrativ leder inden sommerferien. Asger Villemoes Nielsen fungerer stadig som skoleleder indtil sommerferien.

Om ikke så længe skal vi alle
fejre påske. Det er første søndag efter første fuldmåne efter

Det går godt med planlægningen af næste skoleår, og vi har alle

forårsjævndøgn - ”rundt reg-

en optimisme mht. skolens virke fremover. Nordstrandsskolen er

net” 21. april… påskeferien er

fortsat en af de helt gode skoler i Danmark! Og det skyldes natur-

fra 13. april til og med 22.

ligvis, at personalet, lærere og pædagoger, gør en stor og dedike-

april. God påske.

ret indsats for jeres børn hver eneste dag. Og at afdelingslederne
og den didaktiske leder er de faste holdepunkter omkring skolens



ledelse og styring.

SFO

Og så har der været en fanta-

Der arbejdes koncentreret på at SFO-omlægningen forløber så

stisk dramaforestilling. Et

ubemærket og smidigt som overhovedet muligt. Der er inviteret

lækkert samarbejde mellem 6.

separat til, at der holdes fyraftensmøde den 2. april kl 17-18 på

årgang, lærerteamet og mu-

Nordstrandskolen for alle forældre, der har SFO børn på Jægervej,

sikskolen. ”Aladdin” trak

Nordstranden og Hartkorn.

fulde huse og var en stor op-

På dette møde vil vi fremvise planer og beslutninger for den nye
SFO struktur og uddybe tilrettelæggelsen af strukturændringerne.
Det er børnene, der er i centrum – så skolens opmærksomhed er
mest på børnenes behov.

Trafik og udearealer
Endnu engang må vi opfordre alle voksne til at færdes trafikopdragende. Jeres adfærd bliver børnenes. Det er skolens valg, at
der skal være en skolepatrulje. Der har været nogle ”slip” på det
sidste, men det prøver vi at få strammet op på, da vi synes, det er
vigtigt. Men… vis dem respekt. Det er ikke sjovt for børn i patrul-

levelse. Tak til de involverede.

jetjeneste at opleve, at voksne ikke respekterer deres hverv. Til gengæld vil vi så prøve at få dem til at
være der hver dag.
Renoveringen af udearealerne er principielt færdig. Principielt, men ikke helt i praksis. Der mangler
stadig finpudsning og oprydning, og vi må derfor fra dag til dag afspærre, instruere mm. ift. mulighederne og status. Der skal bl.a. sås græs, det er for dyrt med rullegræs, og hvis man bruger sin gode forestillingsevne og farvesans, er det muligt at forestille sig, at det bliver rigtig, rigtig flot.

Ændring til lov om folkeskolen
Der er vedtaget en ny lov om justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole, med
ændringer til kommende skoleår og skoleåret 2020-2021.
I skoleåret 2019-2020, vil det i første omgang betyde en kortere skoledag for 0- til 3 kl - afkortningen er
90 timer om året, svarende til 2 timer og 15 minutter om ugen - samt udvidelse af praktisk/musiske
valgfag for 7. og 8. kl. Begge dele arbejdes der stadig med at få helt på plads. I forhold til afkortet skoledag betyder afkortningen, at der skal fjernes 90 timers UUV fra 0. til 3. klasse, så børnene får tidligere
fri/skal tidligere i SFO. Det skal gå op med skemaer og give mening i forhold til det, vi vil med en meningsfuld, faglig og værdiskabende skoledag. Bliver det bedste bud fra første færd? Det kan der uden
tvivl være flere meninger om. Så vedr. skoleåret 2019-2020 får vi fundet det bedste bud for nuværende
og tager så ændringerne og løsningerne op til overvejelse igen i næste skoleår. De gode drøftelser om
hvordan det udmøntes bedst vil forsætte hele fagfordelingen igennem.
Ændringer i de praktisk-musiske valgfag i 7. og 8. kl., fordi regeringen ønsker flere ud i praktiske ungdomsuddannelser, betyder dels at håndværk og design skal udbydes med afsluttede prøve, samt at vi
kan udbyde billedkunst, madkundskab og musik. Her er der lidt diskrepanser imellem lovtekst og aftaletekst. Det virker klart at HDS skal afsluttes med en prøve i lovteksten, hvorimod aftaleteksten peger
på, at valgfaget kan afsluttes med en prøve. Afklaring vil komme i den kommende tid, men vi lægger os
formentlig fast på valgfagene billedkunst, madkundskab og håndværk og design, der skal udbydes som
2-årige valgfag til 7. (og efterflg. 8. kl.) og forbereder, at fagene skal afsluttes med en eksamen. Men da
uklarheden er stor, og tiden for prøverne lader vente på sig, er der i første omgang fokus på at få en
samlet palet af valgfagene på alle skoler i Dragør, at få alle valgfagene godkendt i skolebestyrelserne og
få personale til at læse valgfagene. I vil som forældre naturligvis høre nærmere, når valg af valgfag
nærmer sig omkring slut maj – start juni.
Hele aftaleteksten kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside, www.uvm.dk

Med venlig hilsen
Ledelsesteamet

