Kære kommende elever og forældre
Vi glæder os til at se jer alle sammen til informationsaften
torsdag d. 8. november kl. 17.00-18.30
i hallen på Holbergskolen,
Frederiksborgvej 216
I vil møde børnehaveklasselederne, skolens ledelse, forældre og medarbejdere fra fritidshjemmet. Vi vil
gerne vise jer skolen og især 0. klasserne, og vi vil gerne fortælle jer om Holbergskolen. Samtidig vil der
være åbent på fritidshjemmet, så man kan se, hvordan det fungerer for jeres børn.
Holbergskolen lægger vægt på høj faglighed og god trivsel for det enkelte barn. Kerneydelsen, jeres børns
læring, trivsel og udvikling er det vigtigste for os. Jeg arbejder med et motto, som, jeg synes, beskriver
skolen godt:
”Holbergskolen: Moderne metoder og klassiske dyder”
Med det menes der, at vi her på skolen gerne vil være allerforrest, når det gælder de nyeste
forskningsmetoder, der gør, at børn lærer mere og bedre. Samtidig værdsætter vi også nogle
samværsformer, hvor respekt, fællesskab, venlighed og andre gode dyder er i højsædet, så alle børn kan
føle værdighed og være i trivsel. Dette kan også ses i skolens værdier, som vores skolebestyrelse vedtog i
2014. Værdierne er:
Levende læring

Forpligtende fællesskab

Respekt og rummelighed

Den gode dialog mellem skole og hjem er en hjørnesten i vores arbejde. Vi tror på, at vi skal arbejde
sammen med jer for at styrke jeres børns muligheder. Vi har fokus på, hvordan vi kommunikerer på alle
planer, så vi får en anerkendende, rettidig og meningsgivende information og dialog.

Vi er stolte af skolens høje karaktergennemsnit ved FSA i 2013-2018. Men vi lægger også stor vægt på, at
eleverne føler sig trygge på skolen og indgår ligeværdigt i fællesskabet. For os går tryghed og faglighed
hånd i hånd. Glade og motiverede elever lærer mere, og hvis man er dygtig til noget, bliver man gladere og
mere motiveret.
Skolen har en sund økonomi og et lavt sygefravær blandt de ansatte. Det har vi haft stort fokus på de
seneste år, og det er heldigvis lykkes.
Skolen har stor opbakning fra lokalområdet, hvor ca. 80 % vælger skolen i forbindelse med skolestart. Vi har
en stærk og engageret forældregruppe. Sådan vil vi gerne have, det bliver ved med at være. Holbergskolen
skal være distriktets skole, hvor de børn og forældre, der bor i vores område mødes og lærer hinanden at
kende. Holbergskolens distrikt er præget af mangfoldighed, og det skal kunne ses på skolen.
Vi tror på, at mennesker lever bedst sammen, hvis de kender hinanden og her spiller skolen en væsentlig
rolle. Derfor er det vigtigt for os, at I kommer på skolen, deltager i de arrangementer, der er, og I er meget
velkomne i skolens dagligdag.
På personalets vegne
Sune Schnack Rasmussen
Skoleleder

