
  

       

          Nyhedsbrev september 

Fagligt løft 

Dalmose Skole har fået 

del i en landsdækkende 

skolepulje på i alt 500 

millioner kroner. For at 

få del i puljen skulle sko-

len mindst reducere an-

delen af elever, der får 

under karakteren 4 i 

dansk og matematik 

med fem procentpoint. 

Dalmose Skole fik 18,5 

pct. flere elever op på et 

højere gennemsnit. 

Elever, som er fagligt 

udfordrede behøver flere 

ressourcer og andre læ-

ringsmetoder. Derfor har 

vi de seneste år arbejdet 

mere konkret med de 

faglige udfordringer, 

som prøverne har udpe-

get kombineret med fo-

kus på evaluering, trivsel 

og fællesskab.   

Tallene viser, at den 

brede indsats virker, og 

det er vi, uafhængigt af 

pengepuljen, meget stol-

te og taknemmelige 

over.  

Nu skal vi i gang med at 

undersøge, hvordan 

pengene skal anvendes, 

så vi fortsat sikrer den 

bedste læring og støtte 

for vores elever. Som no-

get af det første er vi ved 

at købe nye matematik-

bøger. 

Fravær 

Det kommende skoleår 

har såvel skolen, som 

Slagelse Kommune, sær-

ligt fokus på fravær. Kom-

munen har en af landets 

højeste elevfravær. Alle 

undersøgelser viser, at 

fravær ofte kommer til at 

resultere i unge, der ikke 

kommer videre i uddan-

nelsessystemet med en 

ungdomsuddannelse. 

Fraværet på Dalmose 

Skole er desværre også 

alt for højt. I forældre 

skal, som sidste år, melde 

jeres børn syge den dag, 

hvor fraværet begynder 

via Intra. Fuldstændig 

som på arbejdsmarkedet.  

Nye elever 

Vi siger velkommen til 

Elise i 6.A. 

Klasseråd 

Tak til alle jer, der har 

meldt jer som 

”klasserødder”. Den 31. 

D. 31. september 2018 

 

yyy 

oktober kl. 19:00-20:30 

har skolebestyrelsen 

inviteret klasserådsre-

præsentanterne til det 

årlige møde.  

Temaet er fra vores 

side: 

 Hvordan gør vi 

det gode foræl-

dreengagement 

endnu bedre. 

 Hvordan får vi 

forældre til at del-

tage på forældre-

møderne og til 

klassearrange-

menterne. 

Spil dansk 

Traditionen tro samles 0. 

- 6. årgang til Spil Dansk 

arrangement i Hoved-

skolen. 

Det foregår den 31. ok-

tober fra kl. 9:30. Vi syn-

ger otte sange og dan-

ser fire danse, som vi 

har øvet os på. I er me-

get velkomne til at delta-

ge, hvis I har tid og lyst. 

Med venlig hilsen 

Tina Ellekjær 

Skoleleder 

 

 

 

Hurra vi klarede det!  

 

 

 


