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Nyhedsbrev november 2018
Den gode historie om Hillerødsholmskolen
Det er vigtigt for skolen og ikke mindst for børnene på skolen, at Hillerødsholmskolen er en skole i udvikling,
der matcher den tid, vi lever i.
Det er også vigtigt, at vi fortæller historierne om de udviklingstiltag, der sker på skolen, da det er med til at
fastholde og tiltrække elever i en tid, hvor konkurrencen på skoleområdet er stor, da forældre ikke
automatisk vælger distriktsskolen.
Hillerød Posten skrev om, at vi er en af de kun 46 skoler i landet, der er udpeget til at være med i et
udviklingsprojekt omkring Teknologiforståelse over de næste 3 år. På Hillerødsholmskolen har vi fokus på
teknologiforståelse i matematik, naturfag og samfundsfag i udskolingen. Alle udskolingslærere og elever vil
blive inddraget i dette projekt. Muriel har sammen med læringsvejederne på PLC været medvirkende til, at
vi er kommet med i dette projekt.
Sundhedsmagasinet på DR havde i oktober fokus på dysleksi. Da Hillerødsholmskolen med Line Leth som
dysleksivejleder er en af de skoler, der er i front på dette område besøgte de 6.b. på Hillerødsholmskolen.
Her forklarede Maria Godtkjær og Line i fællesskab, hvordan alle lærere på Hillerødsholmskolen bevidst
understøtter elever med dysleksi, så de får lige så gode muligheder i uddannelsessystemet som andre børn.
Frederiksborg Amts Avis havde i november på forsiden af 2. sektion en artikel om den fantastiske klatresal,
der bliver etableret i den ene gymnastiksal på Hillerødsholmskolen i løbet af de næste måneder. Michael
Østergaard har sammen med Nordsjællands Klatreklub og Hillerød kommune været med til at få dette
projekt i stand. Det bliver et fantastisk tilbud til vores elever på Hillerødsholmskolen.
Frederiksborg Amt Avis og Hillerød Posten har begge skrevet om, at Hillerødsholmskolen i samarbejde
med Red Barnet har etableret en Læringscafé for indskolingsbørn hver onsdag fra kl. 14 – 16. Caféen er
primært rettet mod de børn, der har brug for denne ekstra hjælp og støtte. Cafeen drives af frivillige unge
studerende som Red Barnet uddanner til opgaven med tilskud fra Egmontfonden.
Kirke og kro, Gadevang og Nødebos lokale blad skriver om, at Gadevang skole igen blomstrer –
børnetallet stiger og bygningerne er ved at blive sat i stand med nye døre og vinduer og al træværk er
blevet malet.
LEVUK skriver på deres Facebookside, at de har indgået et samarbejde med Ødammen om, at de unge
der kommer i LEVUK uddannes i et forløb på Ødammen som dyrepassere.
Ødammen har også et samarbejde med Hillerøds plejehjem om, at de jævnligt bruger Ødammen som den
naturperle, den er. Dette har også stået i Hillerød Posten.
På Hillerød kommunes Facebookside kan I læse, at Hillerødsholmskolen har vundet Hillerødmesterskabet
i skak. Med 212 deltagere var vi den skole, der havde flest deltagere. Thomas og Henrik i HFO 1 skal have
en stor del af æren for, at de gennem de sidste år har opdyrket skakinteressen på Hillerødsholmskolen.

Vi håber, at I alle vil være med til at sprede de gode historier om Hillerødsholmskolen, så endnu flere børn
og forældre i skoledistriktet vælger Hillerødsholmskolen, som det fantastiske tilbud det er for børnene.
De gode historier er også med til at give gejst til personalet, så de giver endnu mere af sig selv i arbejdet
med at udvikle skolen til gavn for børnene.
Det positive samarbejde, der er mellem jer som forældre og personalet er også med til at gøre
Hillerødsholmskolen til den fantastiske skole den er i dag – en skole der også har to fritidstilbud i Regnbuen
og på Ødammen, der er helt i top.
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