Nyhedsbrev fra skoleledelsen
Fællesskabsdage
Tirsdag, onsdag og torsdag havde vi atter fællesskabsdage. Formålet med disse dage er at skabe trivsel og
tryghed på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling og sætte fokus på et tema, der er relevant for alle
elever. Denne gang var medbestemmelse og motion og bevægelse på dagsordenen. Vi er en stor skole og trods vores tilstundende 60 års fødselsdag - stadig i voksealderen. Fællesskabsdagene har betydning for
samarbejdet på tværs både for de voksne og for eleverne, der oplever, at de har mange venner på skolen.
På de tre fællesskabsdage startede vi med fælles
aktiviteter. Der blev løbet, danset og stået helt stille.
Brandvæsenet stillede torsdag beredvilligt en stigevogn
med en kurv til rådighed, så vi også kunne filme vores
Mannequin Challenge fra oven. Nu glæder vi os alle til at
se det færdige produkt, der skal klippes sammen af alle
optagelser.

Trivselsundersøgelse
Vi har netop modtaget rapporterne fra den nationale trivselsundersøgelse og skal nu i gang med at
analysere resultaterne. I forhold til de mål, vi havde sat os som skole, kan vi på de fleste punkter
(medbestemmelse, sprogbrug og faglig støtte) se en lille positiv fremgang. Vi har haft de to første punkter
som temaer på vores fællesskabsdage, men jeg er nu sikker på, at det, der virkelig rykker, er bevågenheden
og indsatsen fra lærere og pædagoger i det daglige. Skolen udarbejder en overordnet trivselshandleplan på
grundlag af rapporterne, og i løbet af en måneds tid vil I modtage trivselshandleplaner fra lærere og
pædagoger i jeres børns klasser. Der vil typisk være sat fokus på tre områder, som klassens elever, lærer,
pædagoger og forældre skal arbejde sammen om at udvikle.
Fælles forældremøde
Onsdag den 19. april kl. 19.00 er der fælles forældremøde. Her er alle skolens forældre velkomne. Vi sætter
nogle af de temaer på dagsordenen, der optager ledelsen og skolebestyrelsen for tiden, men vil også meget
gerne i dialog med jer forældre om temaer, der optager jer.
På det kommende møde hører I blandt
andet om ordblindhed og skoleskak, og
så håber vi at få nogle tilbagemeldinger
fra jer om MinUddannelse set med
forældreøjne.

Stigende elevtal
Børn er fantastiske, og vi får flere og flere af dem på Pilegårdsskolen. Det kan vi kun opfatte positivt.
Skolens fysiske rammer udfordrer dog. Mest af alt gælder det klasse- og faglokaler. Uden mange tårer
nedlægger vi vores ”datalokale” og gør det til klasselokale, mens IT-faciliteterne flyttes til PLC
(skolebiblioteket) i nogle nye og innovative rammer. Dette har vi fået en ekstraordinær bevilling på 167.000
kr. til at realisere. Skolebestyrelsens dokumentation og vedholdenhed i forhold til skolens pressede
situation håber vi giver udslag i poster på anlægsbudgettet i 2018, så vi kan skabe en funktionel og
tilstrækkelig ramme om skolens aktiviteter i alle fag.
Det kommende skoleår
Foråret er en travl tid i skoleverdenen. Her planlægges det kommende skoleår, både i forhold til
fordelingen af fag og opgaver mellem personalet, men i lige så høj grad i forhold til de nye initiativer vi har i
støbeskeen for at skabe udvikling på alle skolens virkefelter: fagligt, pædagogisk og socialt.
I det kommende skoleår vil vi arbejde for en mere jævn uge på mellemtrinnet (to dage til 14 og tre dage til
15). Det er et stort ønske fra skolebestyrelsen, at vi forsøger at jævne skoleugen mere ud, så vi prioriterer
at få det på plads. Hvis det ikke lykkes er det ikke manglende vilje, men manglende mulighed, da vi hele
tiden er udfordret af de rammer, som faglokalerne – eller rettere sagt manglen på samme – sætter for
vores skemalægning.
Den varierede og spændende skoledag er stadig et relevant emne
at diskutere. På den ene side er det så nemt at sige, at
undervisningen er kedelig, på den anden side er det tilsvarende
nemt at sige, at ingenting er spændende uden fordybelse og
engagement. Sandheden ligger et sted midt imellem og fordrer
opmærksomhed fra alle os voksne, der omgiver børnene –
forældre, pædagoger og lærere.
Fra skolens side har vi fokus på at variere skoledagen : Motion og
bevægelse (fra næste år har alle team en
bevægelsesambassadør), åben skole,
blokdage/profildage/valgfagsdage, SFO-dage en gang om ugen,
blokdage på klubben hver 4./5. uge m.v. Intensionen er at
engagere flere elever og vise dem, at der er mange veje til viden
og læring.

God påske
I ønskes alle en dejlig påskeferie.
Venlig hilsen
Karen Bille, skoleleder

