Skoleleders beretning 2022

Så er der gået endnu et år på Realskolen. Det var vores skoleår nr. 124, og det blev
på mange måder et anderledes år.
Corona har fyldt meget i Danmark i løbet af året, og det har det også på Realskolen.
Vi er generelt godt tilfredse med de løsninger, som blev valgt, og er samtidig bevidste
om, at det ikke var en optimal situation for nogen. Vi glæder os over den store
forældreopbakning og forståelse omkring de rammer, som vi var nødt til at lægge.
Tak for det.
Samtidig må der også lyde en kæmpe tak til alt personale på skolen. Serviceafdeling,
pædagoger og lærere har alle ydet en kæmpe indsats for at løse nogle svære
udfordringer. Et sammenhold og en vilje til at ville få det til at lykkes har drevet
samtlige ansatte på skolen. Det er en fornøjelse at have et så fremragende personale.
Vi har ansat et par nye lærere. Vi starter to 0. klasser op, og kun én 9. klasse forlader
os, så skolen bliver en klasse større. Det kræver lidt ekstra mandskab 
Vedrørende de fysiske rammer, så er det også tydeligt, at der bliver lagt mange
kræfter i forbedring af disse. Mange projekter er blevet færdiggjort rundt omkring på
skolen, og de pynter alle sammen. Vi får renoveret klasseværelser hvert år og alle
fællesrammer – inde som ude- bliver taget under kærlig behandling.
Vi har igen i dette skoleår iværksat en yderligere læseindsats i indskolingen. Der er
tildelt ekstra timer til holddeling, og fokus hos lærerne er knivskarpt. Ingen tvivl om
at læsning er fundamentet for en god skolegang, og derfor er det en ekstra vigtig
prioritet for os. Vores indsats på at hjælpe eleverne maksimalt fra starten af deres
skoleforløb bliver dermed yderligere udbygget.
I det pædagogiske personale har det forløbne års fokusområder været evaluering
samt samfundsansvar.
Vi er nu gået i gang med et fokusområde i lærerstaben omkring ABC-differentiering.
Undervisningsdifferentiering er tæt på det vigtigste i læreropgaven, og fælles
udvikling og træning i det er super vigtigt.
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Vi har både i ledelse, bestyrelse samt i det samlede pædagogiske personale talt om
samfundsansvar, og om hvorledes vi løfter samfundsansvar her på skolen. Når man
hører på udvalgte politikere, kan det lyde som om, at privatskoler ikke bekymrer sig
om dette aspekt. Det mener vi ganske afgjort, at vi gør. At tage et fælles ansvar er
ikke nyt for vores skole. Dog tvinges vi i dag til i langt højere grad at have et fokus på
at dette formidles til vores omverden, så ingen kan være i tvivl om, at vi har en
berettiget plads til at drive skole.
Charlotte og Ellen er blevet færdige med deres uddannelse som talentvejledere.
Skolen råder derfor over to talentvejledere, som udover at stå for vores talenthold,
også er til rådighed for de øvrige lærere som sparringspartnere omkring bl.a.
undervisningsdifferentiering. Vi eksperimenterer med at trække talentudviklingen ned
i indskolingen også. Vores drøm er på et tidspunkt at have en fuldt udviklet
talentstrategi, som dækker fra 0.-10. kl.
Vi har som tidligere nævnt fået to talentvejledere, Linda har taget et ekstra linjefag,
og vi har fået en ekstra læsevejleder i Christina P.
To lærere (Frederik og Pernille) skal i gang med matematikvejlederuddannelsen.
Helle Lundberg er også i gang med lidt efteruddannelse.
Hvis vi vil vedblive at være landsdelens bedste skole og kunne tilbyde den bedste
undervisning til jeres børn, skal vores lærere være godt klædt på, både fagligt og på
det relationelle plan.
Som en naturlig konsekvens vil der derfor periodisk være et øget antal vikartimer i
undervisningen.
Ud over kurser har vi også et par lærere på barsel. Det er en del af livet og uden
børn...ingen skole 
Vi gør alt, hvad vi kan, både ved kurser, barsel og diverse sygdom. Vi er
opmærksomme på vikardækningen i den enkelte klasse og prioriterer at bruge faste
vikarer i klasserne, når overhovedet muligt. Det fremmer en hurtig og god relation og
dermed vejen til indlæring.
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Vi er endda så heldige, at vi har ikke mindre end to uddannede lærere samt nogle
lærerstuderende i vores vikarkorps.
Vores grønne flag hænger næsten konstant i toppen af vores flagstang. Vi er stolte af
at være en naturvidenskabelig skole, og at vi arbejder ofte og kontinuerligt med
emner derunder.
Som en del af vores naturvidenskabelige undervisning har vi også haft besøg af et
rullende laboratorie fra LIFE fonden. Nogle af jer bemærkede sikkert den store hvide
lastbil, som holdt parkeret på fodboldbanerne et par dage.
Udvalgte klasser på skolen har også været med i en landsdækkende undersøgelse
omkring unges bevægelsesmønstre. Derfor har de i en uge haft bevægelsesmålere på
og besvaret diverse spørgsmål.
I madkundskab har 8. klasserne haft besøg af en delikatesseslagter og har været med
til at ”skille” en ½ gris af.
Sådanne aktiviteter, hvor vi får inviteret omverdenen ind på vores skole, er noget af
det, vi nyder voldsomt. Nye input (og voksne) til eleverne og oplevelser vi ikke selv
kan tilbyde gør både børn og voksne klogere
Vi har fået en ny hjemmeside. Vi har arbejdet på dette i nogle år og det er en kæmpe
tilfredsstillelse at være nået i mål...ihvertfald foreløbigt 
Jeg kan ikke sige hjemmeside uden at sige Stine Løj. Jeg har i de 17-18 år, jeg har
været her, ikke oplevet et bestyrelsesmedlem, som har lagt en så stor arbejdsindsats.
Tak Stine for dit utrættelige arbejde for at få hjemmesiden op at køre.
Ikke alt i årets løb har været nyt. Der har også været fortsættelser af indsatser, som
allerede var startet. Deriblandt skak, som vi nu har haft i 8 år. Det er dejligt at se
børnene koncentrerede omkring skakbrættet. Jonas Lillemæhlum, en af vores nye
lærere, er glad for skak og har allerede delvist overtaget dette ansvarsområde.
Vi er også meget glade for at kunne genoptage de traditioner, som vi har haft i mange
år. Corona satte midlertidig stopper for fx teater, Ishøj tur, fælles skoleuge, galla osv.
En ting vi har gjort ofte er at yde en indsats over for morgentrafikken omkring skolen.
Ved sidste skoleårs start blev der etableret en kys&kør zone i Skolegade.
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Morgentrafikken som helhed er blevet bedre de sidste år, men det er tydeligt, at der
stadig skal en kontinuerlig indsats til, så vi fortsætter med at stå tidligt op og være
synlige om morgenen på vores trafikevents. Trafikudvalgets fokus vil blive styrket ift.
eftermiddagstrafikken og afhentning fra skole, da det ses, at der stadig opstår
uheldige situationer der. Som noget nyt sætter vi en kampagne omkring at cykle i
skole i gang fra næste uge af. Den vindende klasse får en tur i biografen 
Vi er færdige med årets selvevaluering og er dermed pænt over halvdelen af anden
cyklus af selvevalueringen, som kører i en 3 års cyklus. Det er interessant og givende
at vende tilbage til de emner, som er blevet behandlet i den tidligere cyklus og
dermed skulle reflektere over de ændringer, som har fundet sted. Selvevalueringen er
at finde på skolens hjemmeside.
Tak for tilliden med at overdrage jeres børn til os i en stor del af deres vågne timer og
tak for et godt skoleår!

Skoleleder Kenneth Mogensen
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