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KÆRE FORÆLDRE OG BØRN I DAG-
TILBUD OG SKOLER

Lige om hjørnet venter sommerferien for de fleste 
– dovne dage og tid til at være sammen med familie og 
venner. En tiltrængt pause i en - for mange familier – ofte 
travl hverdag. Det bliver skønt! 

Men også tid til at lade op til et nyt begivenhedsrigt år med 
bl.a. en ny spændende Boost-udfordring om bæredygtig 
by, nye samarbejder om åben skole mellem skolerne og 
lokalsamfundet, en masterplan der for alvor kommer i spil 
i dagtilbuddene og meget mere. 

Alt dette vil jeg gerne opdatere jer på, som en hilsen her 
op til sommerferien. Så er du nysgerrig på, hvad det kom-
mende år vil bringe for børn og unge i skoler og dagtilbud, 
så håber jeg, at du vil læse med.

Tilbage er blot at sige: Hav en rigtig dejlig sommer!

Med venlig hilsen
Rikke Reiter
 
Centerchef i  
Dagtilbud og Skoler  
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SKOLER
ELEVER OG MEDARBEJDERE FÅR 
IT-HJÆLP I EN BOKS

Elever og medarbejdere på Skolen ved Rønnebær 
Allé kan nu ’gå i boksen,’ når de har brug for hjælp 
med deres it-udstyr. Via en skærm, mikrofon og 
kameraer kan man få kontakt med en it-suppor-
ter, der sidder i it-supporten på Prøvestenen, og 
som kan guide til en løsning på problemet. Man 
kan også få ombyttet sin defekte computer til en 
anden computer, som er placeret i et aflåst skab, 
som kan fjernåbnes af supporteren. 

“Det er ikke meningen af boksen skal erstatte tilstedevæ-
relsen af en it-supporter på skolen, men den skal være et 
supplement og en mulighed for at få hjælp og vejledning 
i hele skoletiden. Eleven kan hurtigt få den hjælp, der er 
brug for - og gå tilbage og være med i undervisningen, 
uden at skulle undvære en computer,” 
fortæller it-chef Kim Baumgarten.

Det har været et stort ønske fra skolerne også at kunne få 
hjælp, når der ikke har været en supporter fysisk tilstede på 
skolen, og foreløbig er boksen blevet brugt af både medarbej-
dere og elever med stor tilfredshed.

Pilotforsøget med IT-boksen kører frem til efterårsferien, hvor-
efter det bliver evalueret. Hvis det er en succes, vil der dukke 
flere bokse op på skolerne. 

PROGRAMMERING PÅ SKEMAET FOR 
4. KLASSERNE
 
I efteråret 2018 laver DR en stor satsning på teknologi, og har 
tilbudt skoler landet over at være med. Det betyder, at alle 
børn på 4. klassetrin i Helsingør Kommune i efteråret får udle-
veret en Ultra:bit. 

En Ultra:bit er en minicomputer, som man kan bruge til at lære 
at programmere. Den kan programmeres med såkaldt blokpro-
grammering, hvilket betyder, at det er realistisk for alle børne-
ne i 4. klasse at være med. Man kan bruge den i det små og lave 
små enkle programmeringer på den. Se mere på www.dr.dk/
om-dr/ultrabit

Samtidig vil Ultra:bitten indgå i mange programmer på DR’s 
børnesendeflade, så børnene også vil møde teknologien på TV.
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SKOLER
FIRST LEGO LEAGUE – EN DYST PÅ 
KREATIVITET OG TEKNIK

Helsingør Kommune er for fjerde år med i First Lego Le-
ague, et internationalt projekt, hvor deltagere fra hele 
verden arbejder med et fælles tema. Det er primært 
kommunens 7. klasser – men også hold fra 6.klassetrin, 
8. klassetrin og Ungdomsskolen er med.

I år er temaet ”Into Orbit”. Eleverne skal lave innovative 
løsninger på udfordringer, som opstår i forbindelse med 
rumrejser. Det kan være en hjælp til astronauter, der bor 
på den internationale rumstation, eller noget, der kan 
bruges på en rumrejse. 

Derudover skal eleverne også arbejde med at bygge og pro-
grammere en Lego robot, der kan køre på en lego-bane. 

Lørdag den 10. november er der regional finale for alle 
Helsingørs skoler på Grydemoseskolen i Espergærde. Vin-
derholdet går videre til den skandinaviske finale i Oslo.

ÅRETS BOOST-UDFORDRING ER 
”EN BY I BALANCE”
 
Årets Boost-udfordring hedder ’En by i balance’ og hand-
ler om overforbrug af jordens ressourcer. Eleverne kan 
som de tidligere år arbejde med mange forskellige tema-
er under emnet. Det kan være affaldshåndtering, trans-
port, solenergi, vandforbrug, madspild og genbrug. 

”Det bliver spændende at se de mange gode bud på, 
hvordan vi kan bruge jordens ressourcer på en mere 
bæredygtig måde,”
siger Lene Tezlaf-Petersen, der er en af drivkræfterne bag 
Boost.

Det bliver i begyndelsen af 2019, i uge 3 og 4, at eleverne 
skal arbejde med udfordringen. Battle er i marts.
 

Det er byrådet, der har efterlyst elevernes ideer til, hvor-
dan kommunen kan blive mere bæredygtig.
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SKOLER
KULTURENS BØRN

Kulturinstitutionerne i Helsingør, lige fra Øresundakvariet 
til Multiparken, tilbyder det kommende skoleår igen en 
række Åben Skole-aktiviteter for alle klassetrin. Formålet 
er at give eleverne en mere varieret skoledag og samtidig 
skabe sammenhæng mellem skolen og virkeligheden. 

5. klasserne kan fx lære om knob på Museet for Søfart, 
6. klasserne inviteres til en dag med bevægelse i Mul-
tiparken og 2. klasserne kan møde en tiger-tæmmer på 
Helsingør Teater. 

Aktiviteterne er gratis – undtagen nogle få. Det er lærer-
ne på skolen, der tilmelder klassen, de forskellige aktivi-
teter via skolens pædagogiske læringscentre. 

CHROMEBOOKS TIL ALLE SKOLE-
BØRN
 
Eleverne på Hornbæk Skole fra 0.-8. klasse har i foråret 
fået udleveret en Chromebook. En Chromebook ligner 
en computer, men den har kun en smule hardware, og 
derfor foregår alt arbejde i skyen. 

”De er kommet godt i gang med at bruge Chrome-
books på Hornbæk Skole, og eleverne er glade for 
maskinerne”
fortæller Nethe Fals, der er konsulent for matematik og 
IT i Dagtilbud og Skoler.
 
Efter sommerferien får eleverne i 0.-3. klasse på resten af 
kommunens skoler også udleveret en Chromebook. De 
programmer, som man arbejder med på Chromebooks, 
kan også tilgås fra andre devices, og derfor vil nogle ele-
ver opleve, at de fremadrettet skal arbejde i Googles pro-
grammer, selvom de stadig har en PC.
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DAGTILBUD
NY LOVGIVNING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Den 1. juli 2018 træder en række ændringer i dagtilbudsloven i 
kraft. Det betyder blandt andet:

• At alle dagtilbud til efteråret vil arbejde med en styrket pæda-
gogisk læreplan, hvor der blandt andet vil være endnu større 
fokus på evaluering og feedback

• Indførelse af kombinationstilbud til forældre med skæve ar-
bejdstider, hvor man kan kombinere en deltidsplads i et dagtil-
bud med et tilskud til privat pasning. I kan læse mere om tilbud-
det på kommunens hjemmeside fra 1. juli 2018. 

 

Spørg gerne lederen i dit barns dagtilbud, hvis du vil vide mere om 
ændringerne. 

FØRSTE DEL AF MASTERPLANEN SØSÆTTES
 

Center for Dagtilbud og Skoler har i løbet af efteråret og vinteren 
2017-2018 arbejdet på første del af en masterplan for hele dag-
tilbudsområdet. Første del indeholder blandt andet forslag til en 
vision for dagtilbudsområdet, nye modeller for åbningstider, en 
gennemgang af det fysiske læringsmiljø i alle dagtilbud og et forslag 
om en ny metode til at opgøre, hvor mange børn der kan være i de 
enkelte dagtilbud.
 

Alle forældrebestyrelser har haft første del af masterplanen i hø-
ring i foråret 2018, og efterfølgende har udvalget godkendt bl.a. 
visionen. Den bliver udgivet i efteråret 2018 som folder og delt ud 
til alle dagtilbud. 

Udvalget har også besluttet at anvende en mere dialogbaseret me-
tode, når antallet af børn i de enkelte dagtilbud gøres op. Det har 
forældrebestyrelserne generelt bakket op om i deres hørringssvar.

”Dagtilbuddene har i dag meget forskellige forudsætninger 
for at skabe gode læringsmiljøer for børnene, da man bruger 
’børnekvadratmeter’ som opgørelsesmetode. 

Derfor går vi i efteråret i dialog med alle dagtilbud om, hvor 
mange børn de kan rumme, så vi sikrer et godt og udviklende 
læringsmiljø for børnene i alle dagtilbud. I nogle dagtilbud for-
venter vi, at der fremover vil blive færre børn, mens der i andre 
skal være flere. Vi skal overordnet set nogenlunde ramme det 
antal, der er plads til i dag”
fortæller Peter Arhnung, Områdeleder for dagtilbud.

I starten af september vil Byrådet tage stilling til, om åbningstider-
ne på dagtilbudsområdet skal ændres. 
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DAGTILBUD
ALLE DAGTILBUD HAR FÅET FEEDBACK PÅ 
OBSERVATIONSBESØG

Alle dagtilbud har nu haft besøg af to pædagogiske konsulenter, der 
har observeret aktiviteter på hver enkelt stue. Det er sket som en 
del af arbejdet med at udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud.

Fokus har været på blandt andet samspil med børnene, fysisk ind-
retning af stuerne, organisering af hverdagen. Medarbejdere og 
ledere har fået feedback på både styrker og opmærksomhedspunk-
ter. Generelt har alle taget godt imod den konstruktive feedback, 
der blandt andet bliver brugt som grundlag for videreuddannelse, 
rekruttering, nyindretning af stuerne m.m.

”I efteråret skal vi evaluere indsatsen og afhængig af konklu-
sionerne, så laver vi nogle justeringer, som vi tager med i den 
nye runde af observationer, der starter i 2019”
siger Peter Arhnung, områdeleder i Dagtilbud.

I mellemtiden er lederne selv ved at blive klædt på til at kunne ob-
servere i deres egne børnehuse, så der bliver holdt fokus på den 
høje kvalitet i både indretning, samspil og organisering. 

Har du spørgsmål til kvalitetsarbejdet, observationsbesøg eller an-
det, er du altid velkommen til at spørge formanden for bestyrelsen 
eller lederen i dit dagtilbud.

MANGE SKOLER OG DAGTILBUD BRUGER 
NATURCENTER NYRUPHUS
 
På Naturcenter Nyruphus deltager rigtig mange dagtilbud og skoler 
i temaforløb med naturen som omdrejningspunkt. 5625 børn fra 
skoler og dagtilbud har været igennem et forløb på naturcentret 
i skoleåret 17/18. Det svarer til, at halvdelen af alle skoleklasser i 
Helsingør har brugt det gratis tilbud på Nyruphus.

Her går børnene på opdagelse i naturen og lærer om natur gennem 
temaer, der er tilpasset deres alder og niveau. 

”Vi er optagede af, at skabe de øjeblikke, som vi alle husker 
fra skoletiden – de dage, hvor børnene udbryder: ahhh, det er 
det, som jeg skal bruge det til,” 
forklarer naturvejleder Thomas Nielsen.

Læs mere om Naturcenter Nyruphus på: 
www.skolenivirkeligheden.dk/helsingor 
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