Kære forældre

Vi har, på vores seneste skolebestyrelsesmøde, haft fornøjelsen af at
gennemgå kommunens kvalitetsrapport sammen med elever, lærere og
ledelse. Og vi er stolte af den udvikling, der foregår på Humlebæk Skole.
Som Hans blandt andet nævnte i sin tale til nytårskuren, ligger Humlebæk
Skole rigtigt flot, både kommunalt og på landsplan, og der er adskillige
parametre, som er værd at fremhæve: høj faglighed, stor trivsel hos både
lærere og elever, faldende sygefravær og 96,5% er i gang med en
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter afsluttet 9. klasse….
Det er opløftende at se hvordan alt det daglige arbejde også udmønter sig i
tydelige og målbare resultater. Vi er alle opsatte på at fortsætte det gode
arbejde, der skal sikre at Humlebæk Skole hele tiden udvikler sig i en positiv
retning.
En moderne skole kræver midler til at drive arbejdet frem. På dét punkt må
vi desværre erkende, at det år for år er blevet en større og større udfordring.
Midlerne er meget få, og der skal prioriteres benhårdt. I det kommende
budgetår har skolens ledelse, i samarbejde med skolebestyrelsen, lagt op til
at følgende fire indsatsområder prioriteres højest:
1. IT-området er generelt på et mangelfuldt niveau. Dvs. vi har brug for
forbedringer indenfor computere, printere og digitale tavler
2. Uddannelse af personale
3. Lejrskoler anser vi for at være et uundværligt element i en elevs skolegang.
Derfor har vi fastholdt skolens traditioner med lejrskole i 4. klasse og 8.
klasse, samt en introtur for udskolingen.
4. Undervisningsmaterialer

Det betyder så også, at der er områder vi ikke har kunnet prioritere i denne
omgang:
1. Inventar
2. Det fysiske rum ude og inde
3. Læringscenteret
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4. Indvendig vedligeholdelse
5. Kantine

Og hér kommer alle vi forældre for alvor ind i billedet. Måske sidder du som
indkøber i et stort møbelfirma? Måske har du æstetisk sans for indretning af
fællesrum, både ude og inde? Måske din virksomhed står overfor at skulle
udskifte inventar? Måske vil du donere printere til lærernes
forberedelseslokaler? Måske har du adgang til meget billige byggematerialer?
Måske kender du én, der kender én, der…?

Der foregår allerede et tæt samarbejde med Forældreforeningen, og de har
også forskellige initiativer i støbeskeen. Så har du lyst til at engagere dig i
Humlebæk Skoles udvikling på denne måde, så kontakt endelig en af
nedenstående. ALLE initiativer mødes med åbent sind…

Forældreforeningen: kontakt@hs-ff.dk, tlf.: 2020 6346
Humlebæk Skole: humlebaekskole@fredensborg.dk, tlf.: 7256 2014
Skolebestyrelsen (Jacob Blem): jacob@vikasku.dk, tlf.: 2992 0649

Sidst vil vi gerne takke for den enorme opbakning I giver til
Forældreforeningens flotte nytårskur. Det er på kort tid blevet en fantastisk
tradition, takket være alle de forældre og elever, der lægger tid og kræfter i
arrangementet, og takket være Jeres deltagelse og bidrag!

Mange hilsner
Skolebestyrelsen
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