Til forældre på Skovboskolen
Med denne skrivelse vil jeg gerne sige pænt goddag til alle jer forældre. Jeg hedder Per Skøt og er
pr. 1. august den nye skoleleder på Skovboskolen og Gørslev Skole, hvor der nu er fælles ledelse.
Lidt præsentation
Jeg har fra 1985 til 2004 været lærer på to forskellige skoler i Haslev. I otte år har jeg haft
koordinerende opgaver for 10.klasse og i ti år været beskikket censor ved afgangsprøverne i dansk
på skoler rundt i Danmark. Desuden har jeg i 15 år været leder for Haslev Kommunale
Sommerskole samt haft forskellige idræts- og oplevelseshold i den lokale ungdomsskole.
I de sidste fire år har jeg virket som viceskoleinspektør og pædagogisk leder på Søndre Skole i
Køge for fra januar til august at være konstitueret skoleleder på Gørslev Skole.
Privat bor jeg i Haslev, hvor familien yderligere består af min kone og vores tre store børn på 14,15
og 18 år.
Lidt mål
På begge skoler ser jeg frem til et konstruktivt samarbejde med alle parter omkring skolen, hvor vi i
med og modspil i den positive ånd løser de mange opgaver, som en moderne skole byder på.
For mig er det vigtigt, at eleverne i skolen og børnene i sfoen hver dag kan komme glade hjem med
ny viden og nye oplevelser – og det gør bestemt ikke noget, at det samtidigt har været sjovt at være
her!
Lidt status
Lige nu består ledelsen af sfoleder, Annemette Jørgensen og konstitueret pædagogisk leder, Erling
Grøn-Jensen. Skolerne har stillingerne administrativ og pædagogisk leder i opslag med forventet
ansættelse 1. november. Ledelsen og sekretariatet vil fysisk være placeret på Skovboskolen, men
Gørslev Skole vil selvfølgelig også være betjent rent fysisk af sekretær og ledelse efter nærmere
aftale. Gørslev Skole har desuden en koordinerende lærer, Sven Brinkgaard, og en koordinerende
pædagog, Hanne Sørensen, som vil samarbejde med ledelsen samt have kontakt med elever,
forældre og personale.
Lidt vision
Jeg har den vision, at vi sammen – børn/elever, personale, forælder og bestyrelse - skal gøre det så
godt, at såvel Skovboskolen som Gørslev Skole vil være det første og det naturlige valg af skole af
distriktets beboere og, at skolerne vil tiltrække og fastholde gode medarbejdere.

Med ønske om et godt og frugtbart samarbejde
Skoleleder

Per Skøt

På grund af anlægsstop i Køge kommune er parkeringsforhold for cykler og biler på Skovboskolen
ikke blevet ændret i sommerferien.
Så vi er nødt til at fordele parkering af cykler på de 3 pladser vi har. Nedenfor kan du se, hvor du
skal parkere din cykel.

Cykel-parkering 1. – 5. klasse

Cykel-parkering 0. – 1. klasse

Knallert-parkering - alle

Cykel-parkering 5. – 9. klasse

Som det kan ses er parkeringspladserne opdelt således, at der skulle være plads til alle cykler.
Vi skal bede alle om at sætte cyklerne helt ind til cykelstativerne og sætte dem, så de står lige.
Så er der plads til alle.

Parkering af cykler og knallerter på Skovboskolen
(Gældende fra 1. august 2008)
Skovboskolen har fået henvendelse fra borgere, forældre og politiet omkring:
-

”parkering” af cykler ved cykelskuret ved hovedindgangen.
Der ligger/står mange cykler udenfor cykelskuret på cykelstien.

-

forældre i biler, som skal sætte børn af og samtidig medbringe barnets cykel.

-

kørsel i skolegården om morgenen.

Vi har gennemgået mulighederne for cykel- og knallertparkering på Skovboskolen. For at der skal
være plads til alle cyklerne er det nødvendigt at dele områderne op klassevis.
•

På nærværende oversigt er det tydeligt markeret, hvor din cykel skal parkeres. Det er også
vigtigt, at din cykel står helt fremme ved stativet og at den står lige. Så er der nemlig plads
til alle elevernes cykler.

•

Alle knallerter skal parkeres på den viste p-plads. Det er ikke tilladt at parkere sin knallert i
en cykelparkering.

•

Når du kommer i bil og skal aflevere dit barn ved hovedgangen og sætte en cykel af, bedes
du kører ind på en af de afmærkede p-pladser til biler og tage cyklen af her.
Der opstår farlige situationer, når bilerne holder udenfor afmærkede p-pladser.

•

Det er ikke tilladt at køre op i skolegården i bil. Vi beder forældrene respektere dette.

Vi gør opmærksom på, at der stadig er en plads til af- og pålæsning på hallens p-plads.

Vi håber, at alle vil overholde disse regler, så alle kan færdes sikkert og trygt ved Skovboskolen
uden farlige situationer.

Nyt fra landbetjenten
Et nyt skoleår er startet, og det betyder også nye elever og forældre på Skovboskolen.
Jeg har allerede været på skolen et par gange, og størsteparten af både lærere og
elever samt forældre kører pænt.
Der bliver udvist hensynsfuldhed og tålmodighed. Der er uddelt en del advarsler og
vejledninger, og i den anledning vil jeg gerne viderebringe nogle vigtige oplysninger
omkring trafikken på og ved Skovboskolen.
Det drejer sig kort og godt om, at der ikke skal ske vores alle sammens børn noget i
trafikken.
Eleverne skal køre på lovlige cykler og gerne iført cykelhjelm, som kan være
forskellen mellem liv og død, hvis det skulle gå galt.
Alle skal naturligvis også følge færdselsreglerne, uanset om man er elev, lærer eller
forælder, og uanset om man er gående, cyklende eller kørende i bil.
Det kunne være en god ide at følge de mindste elever i skole i et stykke tid, således at
forældrene kunne udpege og vejlede om de eventuelle farlige steder og om
færdselsregler.

• Det er som bilist ikke tilladt at køre fra skolegården og op ad rampen.
• Det er heller ikke tilladt at køre ind mellem skolen og hallen på hverdage
mellem
kl. 06.00 og til kl. 18.00.
• Der må ikke være flere passagerer på forsæderne i en bil, end der er seler til
0 - til 3-årige må slet ikke sidde på forsædet.
• Er barnet under 135 cm højt, skal der anvendes barnestol eller sæde. Alle skal
anvende sikkerhedsseler.
En bøde for overtrædelse af færdselsloven koster minimum 500 kr, ligesom der også
kan blive tale om klip i kørekortet.
Skolen har endvidere udstukket retningslinier for cykelparkering og afsætning af børn
og cykler. Disse bedes ligeledes efterlevet for børnenes sikkerheds skyld.
Lad endelig dit barn gå eller cykle i skole. De bliver både bedre og mere sikre til at
færdes i trafikken. De får frisk luft og motion, hvorved de er helt vågne og klar til at
modtage undervisning.
I forældre sparer bilen og tid, ligesom der vil være færre biler ved skolen, hvilket
øger børnenes sikkerhed, da der kan være temmelig kaotisk lige før det ringer ind til
første time.
Med venlig hilsen
Landbetjenten

