PÅSKE KLUMMEN

14. APRIL 2019

Dueholmskolen
Skolelederens klumme

Næste skoleår
er i støbeskeen

Hygge under Påskebold

God påske til alle
Dueholmskolen står aldrig stille. Heller ikke i tiden op til påske.
Den sidste uge har skolen emmet af aktiviteter og de fineste
forårsfornemmelser, som alle kulminerede med Open by Night i
Duekøbing og årets firmafest - og om fredagen påskebold.
Tak til alle børn og forældre for jeres uvurdelige støtte og fremmøde på skolen - og for, at I næsten købte rub og stub.

VI HÅBER PÅ KORTERE SKOLEDAGE NÆSTE SKOLEÅR
Skolebestyrelsen har ansøgt Børne- og Kulturudvalget om at lave en kortere
skoledag for næste skoleår. En mulighed der blev åbnet op for med forliget
om folkeskolen den 18. januar i år. Undervisningsministeriet og KL sår nu tvivl
om, hvorvidt man kan nå at færdigbehandle forliget, og gøre det til gældende
lov inden sommer. Derfor står vi i en træls og uafklaret situation forhold til,
hvorvidt vi skal planlægge udfra kortere skoledage, eller om vi fortsætter som
vi plejer. Vi holder vejret, krydser fingre og håber på det bedste.
Den endelige beslutning træffes på skolebestyrelsesmødet den 24. april.
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Vi er i fuld gang
med at planlægge
næste skoleår. Som
det ser ud i skrivende stund bliver vi
omkring 840 elever,
hvilket er lidt færre
end i indeværende
år. Vi modtager fire
klasser fra MC Holm
skolen til vores 4.
årgang, og vi
danner i alt seks nye
klasser til 7. årgang.
Vi vil glæde os til at
byde de mange nye
elever velkommen
på Dueholmskolen.
Kortere skoledag
vil betyde et nyt
grundskema !
Hvis vi får lov til at
lave en kortere
skoledag, så vil det
betyde et nyt
grundskema for alle
elever. Eleverne vil
få mere frikvarter og
færre undervisnings- og kontakttimer. Lektier bliver
til faglig fordybelse
og vil fremover
blive en del af en
undervisningstime.
Mere herom senere
på foråret.

PÅSKEKLUMMEN

Pædagogisk leder på mellemtrinnet
Lisbeth Yde Larsen skal være bredde
idrætskonsulent i Thisted kommune.
Vi kan derfor kun sige et stort tillykke til Lisbeth
og til Thisted. Jeg vil samtidig benytte lejligheden
til at sige Lisbeth tak for hendes store indsats på
Dueholmskolen, hvor hun altid har udvist dygtighed og engagement, og hvor hun har haft et
særligt øje for, hvordan vi laver en god, alsidig og
bevægelig skole for vores børn. Held og lykke.

Duekøbing anno 2019

En ting har det med at tage den anden. Beskeden om Lisbeths nye arbejde fik efterfølgende
viceskoleleder Claus B.S Hansen til at meddele, at han går på pension til jul. Det var Claus’ vurdering,
at det var bedst for Dueholmskolen, at vi kendte til hans planer i god tid således, at vi kan søge to nye
pædagogiske ledere allerede til august og dermed sætte et nyt hold. Det har jeg stor respekt for. I
mellemtiden overtager jeg ledelsen af mellemtrinnet indtil sommerferien. Claus B.S Hansen overtager
ledelsen af alle skolens indsatser for udsatte børn og unge, og Nina Kristensen fortsætter som leder af
udskolingen. Alt andet lige betyder det, at vi er en mand mindre og dermed skal I forvente en ændret
service frem til sommerferien. Vi lover dog, at vi gør det så godt, vi kan.

Vi søger i øjeblikket 8 nye kolleger til næste skoleår
Det kan være svært at forstå - men Dueholmskolen søger 8 nye kolleger pr. 1. august. Det på trods af
de sidste års mange afskedigelser. Det er vigtigt at understrege, at de nye stillinger ikke har noget at
gøre med de tidligere års afskedigelser og genopretningen af skolens økonomi. De 8 nye kolleger søges
alene til at erstatte kolleger der enten er gået på pension, barsel, eller har fået andet job i indeværende
skoleår. Stillingsopslagene kan ses på www.morsoe.dk/job - og I må genre dele, hvis I kender nogen der kender nogen.

SLUK - KUNSTEN AF OVERLEVE I EN DIGITAL VERDEN.
GRATIS FOREDRAG FOR FORÆLDRE PÅ DUEHOLMSKOLEN MED IMRAN RASHID
Den 8. maj kl. 18.30 slår vi dørerne op til et forrygende foredrag,
hvor vi kan garantere, at alle vil går derfra med masser af stof til
eftertanke i forhold til, hvordan vi kan fremme og understøtte
digital sundhed i vores små familier, blandt venner og på skolen.
Imran Rashid er læge og har samtidig en fortid i IT-brancen.
Derigennem ved han om nogen, hvordan apps, sociale medier og
ikke mindst spil er designet til at påvirke vores hjerne for at skabe
afhængighed. Resultatet ser vi allerede i dag og det er
skræmmende, hvor hurtigt vi mister nærværet med hinanden til
fordel for vores små skærme. Imran er forfatter til bøgerne SLUK og
OFFLINE, og er en inspirerende og eftertragtet foredragsholder.
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