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Kære forældre

Tilbageblik på skoleåret 19-20
I mit tilbageblik på dette skoleår får jeg øje på

Så nåede vi frem til sommerferien efter et

flere spændende tiltag på Søndersøskolen. Her

skoleår, der på mange måder er afsluttet meget

kan nævnes, at vi er blevet Grønt flag skole i

anderledes, end vi kunne forestille os.

samarbejde med Friluftsrådet. Det betyder, at vi

I de sidste par måneder har vi oplevet en skole,

på Søndersøskolen er med til at gøre en indsats

hvor nærundervisning pludselig blev til

for en bæredygtig udvikling. Vi har i løbet af

fjernundervisning efterfulgt af to

skoleåret været med i fx med i ”Alle børn cykler

genåbningsfaser, hvor vi har haft et stort fokus

videre” og ”Mit klimaansvar, Mit klasselokale”,

på at efterleve retningslinjerne fra

som er en indsats, hvor eleverne opfordres til at

Sundhedsstyrelsen og samtidig drive god og tryg

tage ansvar for deres ressourceforbrug i

skole for vores elever.

skoletiden på klasseniveau. Derudover startede

Jeg er stolt af medarbejdernes håndtering af

vi med affaldssortering den 3. december.

både nedlukningen og genåbningen på
Søndersøskolen. Det er herligt at bevidne, at

I uge 41 var hele skolen omdannet til en

engagementet og fællesskabet i

klimavenlig miniby, Søby, hvor rammen var FN’s

medarbejderstaben fortsat står stærkt, når

verdensmål, og i efteråret kunne vi fejre vores

hverdagens rytmer brydes, og nye rammer og

Jernalderhus, der fyldte 25 år.

retningslinjer skal tilegnes.

[Skriv tekst]

Det blev også skoleåret, hvor vi i den grad har
Jeg vil også gerne sige mange tak til jer forældre
haft glæde af den nye legeplads og vores nye
wwwww
for et godt samarbejde omkring alle jeres dejlige

udeområde i udskolingen.

børn, som også har skullet tilpasse sig en helt ny
hverdag flere gange i årets løb. Det har krævet

Vi har haft et stort fokus på vores

fleksibilitet og tålmodighed fra alle – også fra jer

visionsproces, og vi er kommet frem til, at det

forældre, og det har vi i høj grad oplevet.

særligt er tre fokusområder, der skal præge
skolens videre udvikling;

Vi drøfter med medarbejdere og
skolebestyrelsen, om der er noget fra den sidste

 Stærke fællesskaber

periode, som har fungeret rigtig godt, og som vi

 Sammenhængskraft

gerne vil tage med os i det kommende skoleår.

 Innovative og kreative læringsmiljøer
Vi tror på, at der er bedre mulighed for at
understøtte stærke faglige og sociale
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fælleskaber, når lærerne har eleverne i en

Morten Willumsen og Anne Friis Jensen udtræder

længere periode, og at de derved får et større

af skolebestyrelsen. Tusind tak for indsatsen og

overblik over elevernes generelle udvikling og

samarbejdet. En særlig tak til Morten for hans

trivsel. Derfor bliver vi en todelt skole med et

store indsats som formand af skolebestyrelsen.

børnemiljø (0.-5. klasse) og et ungemiljø

Som formand for skolebestyrelsen vælges

(6-9. klasse), når vi åbner dørene op til august.

Christian Riise. Som næstformand for
skolebestyrelsen vælges Lars Bech. På skolens

Vi kan meget snart afsløre skolens slogan for

hjemmeside kan I danne jer et overblik over alle

jer, og vi ser frem til at inddrage eleverne i

medlemmerne af skolebestyrelsen. Følg link:

processen med at designe skolens nye logo.

https://soendersoeskolen.furesoe.dk/samarbejd
e-med-

I det kommende skoleår vil alle årgange arbejde

foraeldre/skolebestyrelsen/medlemmer/#elevrep

med projektbaseret undervisning i udvalgte

raesentanter

perioder af året.
Vi glæder os til at genoptage de processer og

Den nationale trivselsundersøgelse

implementeringstiltag i forbindelse med visionen,

Alle klasser har deltaget i den nationale

der har været på tegnebrættet i løbet af foråret,

trivselsundersøgelse, og I vil høre om resultatet

men som grundet Corona blev aflyst.

samt handleplanen for jeres barns klasse på det
første forældremøde efter sommerferien.

Søndersøskolen har fået ny hjemmeside, som I
kan se her: https://soendersoeskolen.furesoe.dk

Forældremøder i skoleåret 20/21
Team 0:18. august kl. 17.15-19.15

[Skriv tekst]

I onsdags fejrede vi dimissionen for vores 9.

Team 1: 9. september kl. 17.15-19.15

årgang. Arrangementet blev afholdt udendørs

Team 2: 17. august kl. 17.15-19.15

med sang, blå himmel og store klapsalver af

Team 3: 1. september kl. 17.15-19.15

eleverne, der nu skal videre ud i verden. Held og

Team 4: 3. september kl. 17.00-19.00

lykke til jer alle.

Team 5: 25. august kl. 17.00-19.00
Team 6: 10. september kl. 17.15-19.15
wwwww

Vi har dannet fire nye kommende 0. klasser,

Team 7: 15. september kl. 17.00-19

som skal fungere sammen efter sommerferien.

Team 8: 8. september kl. 17.15-19.15

Velkommen til både børn og forældre. Vi glæder

Team 9: 7. september kl. 17.15-19.15

os til samarbejdet med jer, og vi håber, at I får
en god tid her på Søndersøskolen.

Nye retningslinjer
Den 1. august træder de nye retningslinjer for

Ny skolebestyrelse

dagtilbud og skole fra Børne- og

Skolebestyrelsesvalget 2020 er foregået ved

Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen i

fredsvalg, og der er aftalt følgende: Emil

kraft.

Spangenberg, Anja Hempel, Rikke Gerwien samt

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020

Rasmus Kjær tiltræder som suppleanter.

/jun/200619-nye-retningslinjer-for-dagtilbudskoler-og-institutioner-er-paa-plads

www.prøve

Søndersøskolen
Juni 2020

Det ser ud til, at vi kan vende tilbage til en mere
normal hverdag efter sommerferien. Dog skal
der fortsat være fokus på konsekvent håndtering
af smittetilfælde, hygiejne og afstand i visse
sammenhænge.
Da der er flere områder, der skal fortolkes i en
kommunal kontekst, og da vi ikke kender status
på situationen omkring Corona efter
sommerferien, vil vi vende tilbage til jer med
mere information om rammer, indhold og
opstart for det kommende skoleår i uge 32.
Vi glæder os til at lave god skole for jeres børn,
når vi starter igen mandag den 10. august.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en fantastisk
sommer. Pas på jer selv og hinanden. Rigtig god
ferie til alle.
På vegne af ledelsen
Gitte Meinert

[Skriv tekst]
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