Årsberetning august 2018
Tiden flyver afsted og inden vi fik set os om gik endnu et skoleår,
sommerferien er overstået og vi har netop taget fat på et nyt skoleår.
Årets gang i Skolebestyrelsen lignede sig selv på mange punkter, hvilket har
betydet gode debatter omkring politikker, retningslinjer og principper. Her
var det bl.a. igangsætningen af den nye mobilpolitik, der fyldte, ligesom den
helt sikkert også gjorde det ved eleverne. Vi synes selv, vi kom godt i mål med
den, og efter lidt opklaring og forklaring af reglerne overfor alle interessenter
er vores oplevelse, at den er landet godt. Dette vil, som alt andet selvfølgelig
blive evalueret løbende, og ændret hvis det skulle skønnes nødvendigt.
Det var også i den forgangne år vi fik sat gang i ombygningen af
gymnastiksalen på afd. Aulum. Da vi var så heldige at Herning Kommune
tilgodeså vores ansøgning i budgettet og det allerede kom på i 2018, var det
med at komme i gang med planlægningen, licitation og igangsætning af
byggeri. Skolebestyrelsen har været repræsenteret i Byggeudvalget gennem
hele processen og det glæder os, at byggeriet er godt i gang. Byggeriet
forventes færdigt engang i december, men vi presser på for, at det går så
hurtigt som muligt. Både for at generne ved byggeri bliver så kortvarige som
muligt, men også fordi vi glæder os til at tage de nye lokaler i brug.
Skolens Antimobbestrategi har også fået sit første år på bagen. Her har det
været vigtigt for os i Bestyrelsen at det ikke blot er et stykke papir, men også
noget som bliver en del af dagligdagen. Derfor vil I også møde den på de
Forældremøder der afholdes i begyndelsen af skoleåret, ligesom strategien vil
blive evalueret og revideret igen i september 2018.
I foråret blev der afholdt valg til Skolebestyrelsen. Det betød for os, at der
skulle findes minimum 4 nye Forældrerepræsentanter, da 4
bestyrelsesmedlemmer takkede efter denne periode.
Da fristen for opstilling af kandidater udløb, var der i alt opstillet i alt 7
kandidater, som var det, der skulle bruges og derfor resulterede det i et
fredsvalg. Derfor kan vi nu glæde os til at komme i gang med arbejdet i den
nye Skolebestyrelse, som fremover vil være repræsenteret af 2 forældre med
børn på afd. Hodsager, 2 forældre med børn på afd. Aulum og 3 forældre med
forældre på begge afdelinger.
Jeg ser derfor på det kommende år fuld af fortrøstning, selvom jeg godt er klar
over, at folkeskolen kommer til at skulle stramme livremmen ind. Hvor meget
ved vi ikke endnu, men vi vil forsat forsøge at levere mest mulig skole for
pengene, så det går mindst muligt ud over børnene.

Så alt i alt synes jeg, vi står med en skole i fin form, der er godt gearet til at
tage fat på endnu et skoleår, hvor lærere, ledelse og skolebestyrelse vil gøre,
hvad vi kan for at skabe så gode rammer som muligt for vores elevere.
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