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Velkommen tilbage til et nyt skoleår.
Jeg håber, I har haft en dejlig sommerferie og nu er klar til at tage fat på et
nyt kapitel.
Vi har i hele sidste uge forberedt os på at gøre vores bedste til, at skoleåret
2017-2018 lærings – og trivselsmæssigt, bliver et indholdsrigt, godt og spændende skoleår.
I år er der en række områder, som vi særligt vil fordybe os i. Blandt andet vil
vi arbejde med:
Humlebæk Skoles værdier – Vi har i det sidste år arbejdet med Humlebæk
Skoles centrale værdier, som vi alle sammen en del af, og som vi sammen skal
få til at leve. Værdierne er fællesskab, ambition og dannelse. Det kommer I
til at høre meget mere om. Vi har bl.a. lavet en lille bog om værdierne og udformet et logo.
Læringsfællesskaber – Vi vil have fokus på det gode samarbejde, som giver
god læring og deraf følgende gode resultater.
Videndeling – Vi vil på alle niveauer i skolen arbejde med videndeling og erfaringsudveksling. Lærerne og pædagogerne vil bruge hinandens viden i årgange, i drøftelser om de enkelte fag og i vores kompetencecenter. Eleverne
vil på fællessamlinger for hele udskolingen, indskolingen eller udvalgte klasser
samt for jer forældre fortælle om, hvad de har opnået af viden.
Vi vil fortsat også have spot på bevægelse på Humlebæk Skole. Vi fortsætter i
indskolingen med vores aktivitetsbånd midt på dagen, hvor lærerne og pæda-

gogerne sammensætter et spændende program hver eneste uge. På udskolingen vil eleverne kunne ”gå til noget” en gang om ugen, som også rummer bevægelse. Vi vil også arbejde med bevægelse indenfor de forskellige fag og udover det, have det med i vores skolegang i form af forskellige tiltag og traditioner for hele skolen.
På indskolingen fortsætter vi med morgensang hver fredag morgen. Vi vil i
den forbindelse bede jer om, at I får sendt børnene afsted, så de er klar præcis
kl. 8.15. I er som forældre velkomne til at komme og synge med. Vi sætter
stole frem til jer.
Vi deltager i dette skoleår i Fredensborg kommunes Naturkanon. Det betyder,
at alle årgange har deres eget projekt, som er tilknyttet naturen. Det kan være
i Humlebæk Skoles nærhed, på havet, i søen, på marken eller i skoven. Det er
et spændende tiltag, som også betyder, at vores elever møder forskellige
voksne, som ved meget om netop disse lokationer.
I år gentager vi den tidligere succes – Humleby.
Nu hedder den September festivalen.
Vi omdanner hele skolen i uge 36 til et stort levende værksted, hvor alle elever
og hele personalet deltager. I kommer til at høre mere om ugen, men I kan
allerede nu sætte et kryds i kalenderen torsdag d. 7/9 kl. 17 – 20. Vi inviterer
jer forældre til en hyggelig sensommeraften, hvor I kan opleve alt hvad eleverne har forberedt i løbet af ugen.
Som I kan læse, bliver det kommende skoleår begivenhedsrigt på mange planer, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med jer forældre.
Venlig hilsen
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