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Farvel, på gensyn og vel-
kommen
Hummeltofteskolen  er  i  disse
dage på flere måder centrum for
nogle markante jobskift på to af
kommunens skoler. 

Bente Kjøgx, skoleleder på Hum-
meltofteskolen,  har  meldt  sin
kommende pensionering. Det er
ikke hvem som helst der stopper,
men en højt agtet og respekteret
skoleleder, som i 21 år har stået i
spidsen for HU. En skole som er
kendt for at være veldrevet med
et godt samarbejde, et godt ar-
bejdsmiljø  og  et  stort  fokus  på
elevernes  trivsel,  blandt  mange
andre ting. Det bliver nogle store
sko at skulle udfylde for Bentes
efterfølger. Kredsen ønsker Ben-
te  tillykke  med den  kommende
pensionering  og  alt  mulig  held
og lykke i fremtiden. 

På Fuglsanggårdskolen sagde vi i
efteråret også farvel til en skole-
leder,  nemlig  Rasmus  Mattern
Nielsen, der i stedet  blev ansat
som  centerchef  her  i  kommu-
nen.  Dermed  gik  processen  i
gang med at finde en ny skolele-
der. 

Det  er  så  lykkedes  nu.  Ansæt-
telsesudvalget  på  FU  var  enige
om  at  pege  på  Mette  Lund
Thomsen,  som  kommer  fra  en
stilling  som  souschef  på  Skolen
på  Strandboulevarden  i  Køben-

havns Kommune. Mette har tidli-
gere arbejdet i  Lyngby Taarbæk
Kommune,  hvor  hun  bl.a.  har
været  ansat  som  viceskoleleder
på  Hummeltofteskolen,  i  tæt
samarbejde  i  øvrigt  med  Bente
Kjøgx. Mette er uddannet folke-
skolelærer  og  har  siden  taget
Pædagogisk  Diplom  og  en  Ma-
steruddannelse  i  ledelse.  Vi
glæder os til samarbejdet!

Læringstab?
Eleverne er  kommet bagud!  De
har  skolehuller  og  de  har  tabt
deres  læring.  De  har  tabt  den,
som man taber en mobiltelefon
på sit klinkegulv! 

Det er efter min mening en sjov
tankegang.  Det  er  også  en  lidt
deprimerende tankegang. 

Det er ikke eleverne der er bag-
ud.  Det  er  skolen  der  er
anderledes  lige  nu.  Hele  tilvæ-
relsen er anderledes lige nu. 

Et godt gæt er, at eleverne ikke
har lært det samme, som hvis vi

havde været coronafri. 

Men det betyder altså ikke, at de
er bagud eller har tabt deres læ-
ring. De har lært en masse under
denne  pandemi  og  tilhørende
nedlukninger.  Både  fagligt,  per-
sonligt  og  socialt.  Måske endda
meget mere end vi kan forestille
os? 

Fra  mit  synspunkt  har  fjernun-
dervisningen  været  både
udfordrende,  sjov,  spændende
og  fagligt  ganske  udemærket.
Der  vil  givetvis  være  behov  for
en faglig ”opfriskning”, når tinge-
ne  bliver  mere  normale,  men
værre er det heller ikke. Til gen-
gæld  har  alle  elever  lært  en
masse om IT. De har arbejdet på
delte  powerpoint  i  onedrive  og
samarbejdet  i  mindre  gruppe-
rum på teams, logget ind og ud
af diverse portaler osv. Deres IT-
kundskaber er helt sikker blevet
bedre.

Eleverne har også lært en hel del
om  dem  selv,  tror  jeg.  De  har
fået en anden forståelse for selv-
disciplin  og fokus.  De ved hvad
fællesskabet  betyder for  dem –
og  manglen  på  samme.  De har
savnet  deres  venner  og  måske
opdaget, at skærmen ikke er alt. 

Kort sagt, så tror jeg ikke, at man
behøver at være så bekymret for
læringstab  og  skolehuller.  Det
skal nok gå alt sammen! 
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