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TID OG STED
TORSDAG

10.00: Ridebanen: Ældre
Sagen: Travetur med Vildfuglene, raskt tempo. Hver
torsdag.
11.15: Aktivitetscentret Sophielund: Bowling.
17.00: Rungstedlund: Foredrag om Karen Blixens moster Mary Bess Westenholz.
17.30: Rungsted Station,
P-pladsen bag Fritidshuset,
tempoløb med Hørsholm
Rungsted Løbeklub.

FREDAG

10.00: Hørsholm Bibliotek:
Motorik, bevægelse og leg
for spædbørn.
16.00: Hørsholm Sognegård:
Fællessang & Flygelklang.
20.00: Trommen: Copenhagen
Drummers the Grand Tour.

BIOGRAFER
TORSDAG
Lille Trommen

17.00: De særlige
19.45: Jojo Rabbit

Trommen

16.30: Dolittle (original version)
19.00: Bad Boys for life

FREDAG
Lille Trommen

13.00: De særlige
15.45: Dolittle (original version)
18.15: Jojo Rabbit
20.45: Bad Boys for life

UDSTILLINGER
Fuglsanghus, Gammel Hovedgade 2:
»Under den arktiske himmel«.
Udstillingen er åben fra den
31 november og kan opleves
fra 12-17 fredage, lørdage og
søndage til og med søndag
den 26. januar 2020.
Galleri X, Pennehave 18 :
Mandag-fredag: 12-18, lørdag:
11-14.
My Beautiful Gallery, Østre
Stationsvej 6.
Karen Blixen Museet, Rungsted Strandvej 111: klokken
13 – 16 onsdag til fredag.
Klokken 11 – 16 lørdag og
søndag. Mandag og tirsdag
lukket.
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Atypisk samarbejde
vækker glæde på Usserød Skole
UDVIKLING: Gennem
et nyt samarbejde er
lærere og ledelse på
Usserød Skole blevet coachet, og det
har gjort en forskel
for medarbejderne
på skolen. Gennem
åbne samtaler har
de fået øje på det,
der er betydningsfuldt i deres hverdag, og det har lettet
samarbejdet.

Gennem et nyt samarbejde er
lærere og ledelse på Usserød
Skole blevet coachet, og det
har gjort en forskel for medarbejderne på skolen. Gennem
åbne samtaler har de fået øje
på det, der er betydningsfuldt i
deres hverdag, og det har lettet
samarbejdet. Fra venstre ses
afdelingsleder Pia Dahl Olsen,
skoleleder Flemming Boel og
coach Birgitte Elsner.

HØRSHOLM: Det første, der
springer øjnene, når man
træder ind af hovedindgangen til Usserøds Skole, er
vægmaleriet med skolens
motto: »Her har vi lyst til at
lære«.
Mottoet gælder både elever og lærere på skolen, og
det har senest vist sig i et
atypisk samarbejde mellem
skolens personale og coaches fra ICF, der står for »International Coach Federation«, og er en international
sammenslutning af coaches.
ICF har kontaktet flere folkeskoler, og de har tilbudt
gratis coaching til skolernes
medarbejdere, da man hos
ICF ønsker at gøre omverdenen opmærksom på hvad
coaching er og kan. Organisationen formulerer selv
coaching som værende et
»samarbejde mellem coach
og klient i en tankeprovokerende og kreativ proces,
der inspirerer klienten til at
maksimere sit personlige og
professionelle potentiale«.
På Usserød Skole tog skoleledelsen glædeligt imod tilbuddet om gratis coaching,
da man her står overfor en
større strukturændring i
kraft af, at skolen, der tidligere har været inddelt i tre
afdelinger, fremover skal
inddeles i to afdelinger.
Rent praktisk betyder det,

ren har været optaget af, og
på Det forklarer Flemming
Boel.
- Jeg har haft nogle overvejelser om, hvordan vores relativt nye ledelsesteam fungerer, og dem har jeg fået god
sparring omkring. Det har
været meget karakteristisk,
at jeg ikke har fået gode råd,
men at jeg er blevet stillet
gode spørgsmål, så jeg selv
har tænkt mig frem til, hvad
der egentlig var hensigtsmæssigt, siger han og fortæller, at koblingen mellem
coaches og undervisningssystemet har endnu mere
potentiale, end man kunne
nå at folde ud i det aktuelle
projekt.
- Undervisningens praksis
i folkeskolen har ændret sig
meget i løbet af de sidste 20
år, og der er et meget større
krav om samarbejde, end
der har været tidligere. Det
betyder, at de teams, vi har
dannet til hver årgang, skal
samarbejde om at tilrettelægge undervisningen, og
det samarbejde opstår jo
ikke af sig selv. Her tænker
jeg faktisk, at coaching også
fremover kunne være et
værdifuldt supplement, siger han.
Man kan læse mere om
ICFs coaching-arbejde på
www.icfdanmark.dk.
soelberg
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at lærerne og ledelsen har
ændrede arbejdsgange i deres hverdag, og at de skal
samarbejde med nye kolleger, som de ikke nødvendigvis har arbejdet sammen
med tidligere.
For at lette overgangen
mellem de to skolestrukturer valgte ledelsen på Usserød Skole derfor at takke
ja til ICFs tilbud, og det har
faktisk gjort en forskel.
Særligt har samtalerne
med ICF’s coaches betydet,
at lærere og ledelse har fået
mulighed for at kigge på deres arbejde fra et andet perspektiv, end de gør det i dagligdagen.
Det forklarer Skoleleder
Flemming Boel.
- Jeg var meget interesseret i at prøve coaching,
da det indbyder til en helt
anden samtaleform, end vi
er vant til, og da det var en
mulighed, som vi ikke har
prøvet før. Når vi sidder
fi re ledere og en coach, får
vi en helt anden type samtale, end når vi sidder uden
coach. Det skaber et andet,
magtfrit rum, hvor vi for
et øjeblik kan glemme vore
forskellige roller. Det har

været utroligt givende, synes jeg, fordi vi har fået rejst
og drøftet nogle problemstillinger, som vi ellers har
været lidt blinde for, siger
skolelederen.
Afdelingsleder Pia Dahl
Olsen fra Usserød Skole er
enig i Flemming Boels betragtning.
- I det daglige er der selvfølgelig et indbygget hierarki
i vores team, og selvom jeg
oplever vores samarbejde
som meget åbent, og at man
kan sige det, man mener, så
vil drøftelserne ofte være
styret af, at der er én, der er
øverste leder og i sidste ende
skal tage beslutningerne.
Sammen med coachen tog
vi kasketterne af, fortæller
hun.

Ingen gode råd

De fi re coaches fra ICF,
Annette Kledal, Gitte Harden-Haslauer, Michael Skjøt
og Birgitte Elsner, har brugt
75 timer på projektet på Usserød Skole, hvor 35 timer
er gået til coaching af lederteamet og lærerteams. De
resterende 40 timer er gået
til en workshop for at sætte
projektet i gang, indledende

Erhvervsnetværk
inviterer til nytårskur
NETVÆRK: Hørsholm Erhvervsnetværk inviterer til
nytårskur og sparring.
HØRSHOLM: HEN, eller
Hørsholm Erhvervs Netværk, som foreningen retteligt hedder, inviterer i
slutningen af januar sine
medlemmer til nytårskur,
hvor der både skal skåles og

udveksles ideer.
Samtidigt med at de erhvervsdrivende netværker,
bydes der på nytårsbobler og
lidt lækkert til smagsløgene,
og så løfter foreningen sløret for det nye koncept »HEN
Sparring« .
Konceptet giver medlemmerne og deres virksomheder mulighed for at få sparring på spørgsmål, der lige
præcis er relevant for dem.
Hørsholm Erhvervs Netværks nytårskur finder sted

onsdag den 29. januar fra
klokken 18.30 til 21.00 i Klædefabrikken på Lyngsø Alle
3, 2970 Hørsholm.
Hørsholm Erhvervs Netværk blev stiftet i 2013 med
henblik på at etablere et øget
samarbejde mellem virksomheder og organisationer
med tilknytning til Hørsholm Kommunes erhvervsliv. Netværket ledes af en
bestyrelse, som vælges på
en årlig generalforsamling
af medlemmerne.

møder, opfølgning og administration af projektet.
Åbne - men fortrolige samtaler med skolens lærerteams og ledelse har udgjort
en central del af samarbejdet, og her har det været vigtigt, at det er skolens egne
medarbejdere, der ved, hvad
der er behov for. Det forklarer Birgitte Elsner, som er
coach og projektleder på Ignite-projektet i Danmark,
som coachingen af Usserød
Skoles medarbejdere er en
del af.
- Vi vidste ikke, hvad behovet var, da vi kom til Usserød Skole, men i fællesskab
med ledelsen på skolen fandt
vi frem til, hvad de havde
brug for. Coaching skaber et
magtfrit samarbejde, fordi
coachen hverken kan fyre
dig, forfremme dig eller give
dig opgaver. I stedet kan coachen spørge ind til, hvad der
betyder noget for dig, forklarer Birgitte Elsner.
Når medarbejderne og
ledelsen på Usserød Skole
har været i samtale med en
coach, har samtalen taget
udgangspunkt i de oplevelser og udfordringer, som
medarbejderen eller lede-

Mand kørte narkopåvirket
HØRSHOLM: Klokken 11.30 tirsdag blev en 45-årig mandlig
bilist fra Albertslund standset og kontrolleret på Helsingørmotorvejen. Her viste det sig, at manden var frakendt retten
til at køre bil, ligesom han fik narkometeret til at slå ud. Derfor blev manden efterfølgende kørt til udtagning af blodprøve, så politiet kan slå fast, om manden var påvirket, ligesom
den eventuelle påvirkningsgrad skal slås fast.

Teenagere smadrede bilruder
HØRSHOLM: Klokken 21.53 tirsdag aften fik Nordsjællands
Politi der anmeldelse om, at to personer blev set på parkeringspladsen ved Rungsted Kyst Station, hvor de kiggede
ind i flere biler, og der sås flere smadrede ruder på parkerede
biler på stedet. Patruljer kørte til stedet, hvor to unge mænd,
henholdsvis en 16-årig fra Taastrup og en 15-årig fra Søborg, blev fundet. Da politiet visiterede de to teenagere, blev
den ene fundet i besiddelse af et par solbriller, som netop var
blevet stjålet fra et af de parkerede køretøjer. Ligeledes var
de begge i besiddelse af genstande, som kunne bruges til at
smadre ruder med, og de blev derfor anholdt og sigtet for tyveri fra bilen samt hærværk på flere parkerede biler.

