Svendborg, den 17. januar 2019

På Ida Holsts Skole arbejder vi konstant på at udvikle og forbedre et godt skole- og
læringsmiljø for vores elever.
Bag rammerne for den gode skolehverdag ligger et stabilt forarbejde af skolens lærere, øvrige
medarbejdere og ledelse. I sidste ende sætter skolens bestyrelse de mere langsigtede rammer
for skolens drift og udvikling.
Gennem en længere periode har bestyrelsen, sammen med skolens ledelse, drøftet
muligheden for at styrke vores overbygningstilbud ved at udvide til to spor fra 7.- til 9. kl.
Udvidelsen vil åbne for en række nye muligheder både fagligt og socialt som vil være en
gevinst for skolen generelt og i særdeleshed for 7.-, 8.- og 9. klasse.
Vi er nu nået så langt i processen, at vi fra august 2019 tilbyder plads til opskrevne elever og
andre, som ønsker at blive en del af vores skole i en ny og selvstændig 7. klasse.
Ambitionen er, at denne proces vil blive gentaget de følgende år, således vi med tiden vil have
to spor på 7. – 9. klassetrin.
Sideløbende igangsættes processer og aktiviteter for at tilpasse skolens faciliteter så vi kan
tilbyde de bedst mulige rammer til nye såvel som nuværende elever.
Desuden har vi besluttet at afvikle vores 10. klasse.
I indeværende skoleår har vi en dejlig og velfungerende 10. klasse, men set i et større
perspektiv kan vi konstatere, at udviklingen gør at en 10. klasse er et stadigt mindre relevant
tilbud for vores elever, og vi ønsker derfor i stedet at skabe rum til at kunne gennemføre
visionen om 2 spor fra 7. - 9. klassetrin, som passer naturligt til skolens profil og værdier.
Er man interesseret i at høre mere om optagelse på 7. årgang, kontakt da skolens kontor på tlf.
62211129 eller idaholst@idaholst.dk.
Med venlig hilsen
Viceskoleleder Kim Buchardt & Skoleleder Niels Erik Hansen

