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Kære forældre 
 

Så er den sidste sommermåned ved at finde sin afslutning – og der ser ud til at 
det bliver med fint sommervejr og dejlig byfest. 
 
August måned er altid en helt speciel måned i skolen. Det er her vi alle ser hin-
anden igen efter en fortjent ferie. Det er også her, vi starter op på en masse 
nye ting som f.eks. nye fag, nye voksne, ny skemaer m.m. I løbet af den næste 
tid, vil der rundt om i afdelingerne blive afholdt forældremøder, hvor I kan høre 
om, hvad der er på spil i dette skoleår. 
 
I det forgange år, har skolen deltaget i en international undersøgelse – TIMMS. 
En undersøgelse der skal måle, hvor dygtige eleverne i 4. klasse er til b.la. ma-
tematik og naturfag. Desuden er der fortaget nationale test og lokale stave- og 
læse test til at måle elevernes færdigheder i b.la dansk, matematik og engelsk. 
Generelt kan jeg fortælle, at vi som skole hele tiden udvikler os og forbedrer os 
i samtlige tests. Dette er vi glade for og stolte af at kunne fortælle. Skolens ud-
vikling har siden skolereformen fra 2014 handlet om, at børn og unge skal lære 
mere i skolen gennem et mere målrettet pædagogisk arbejde. Ved at flytte per-
spektivet i undervisningen fra aktiviteter til mål for læring og elevens progres-
sion skabes mulighed for at sætte et tydeligt fokus på det, der opnås ved at un-
dervise. 
Jeg synes, det er en god idé at eleverne lærer noget, og gerne endnu mere, i 
skolen! Det, vi alle skal holde fast i, er, at eleverne ikke kun skal lære det, der 
måles i PISA, national test eller TIMMS. Læring er også at gøre sig personlige er-
faringer med det stof, der trænes i, at kommunikere om de ting der arbejdes 
med, og opleve og blive bevidst om den læring der sker hos en selv. Det under-
streger for mig, at vi fortsat må have et stærkt fokus på både undervisningens 
indhold, metoder og effekter. Vi må aldrig blive enøjede, og kun have fokus på 
test, men vi må gerne være målrettede!  

God weekend 

Bo 
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