Årsberetning august 2017
Det er igen blevet tid til at gøre status og kigge tilbage på skoleåret der er gået.
Året i Skolebestyrelsen er som vanligt bl.a. gået med at revidere og diskutere politikker og
principper. En vigtig opgave, som er med til at udstikke de overordnede linjer for skolens virke.
En opgave, som aldrig må slutte, da skolen gerne skal blive ved med at udvikle og tilpasse sig til
den verden, vi lever i.
Derfor har vi også i årets løb haft rigtig mange spændende og gode diskussioner for at sikre
denne fortsatte udvikling.
En af de store opgaver i det forgangne år har været rekruttering af nye lærere. Det er der som
sådan ikke noget mærkeligt i, og det er absolut ikke, fordi vi har større udskiftning af
medarbejderstaben end andre skoler, men som på alle andre arbejdspladser vil der være en
naturlig udskiftning løbende.
Den store opgave i dette ligger i at finde nye gode kræfter, som sammen med de nuværende
lærere kan give os det bedst tænkelige hold.
De er derude, men der er bud efter dem. Især de gode af dem. Derfor lægger vi fra både
skolens ledelse og fra bestyrelsens side masser af tid og kræfter i denne opgave. Vi har derfor
tilbragt rigtig mange timer i årets løb med ansættelsessamtaler, men vi mener, det er givet
rigtig godt ud, da det er her grundstenen til vores børns læring ligger. Derfor vil dette fortsat
være en opgave, vi vil prioriterer højt.
Når der nu gøres status på endnu et skoleår, betyder det også at den fusionerede skole, AulumHodsager Skole, har endnu et år på bagen, som én skole – og det er én skole.
Kigger man tilbage, har det været en fusion, som har været uden de store problemer.
Selvfølgelig har det været nødvendigt at indgå kompromisser, men det har været ganske
udramatisk. Der er blevet etableret et velfungerende samarbejde på tværs af matrikler, ansatte
og også til en vis grad på tværs af årgange.
Denne udvikling vil vi fortsætte og blive ved med at dyrke, så vi fortsat kan udvikle AulumHodsager skole.
Derfor er konklusionen også, at vi står med en Aulum-Hodsager Skole, som er klar til at tage hul
på et nyt skoleår, hvor elever, medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse vil lægge sig i selen for i
fællesskab at skabe god læring og gode resultater.
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