Årsberetning 2014
Året 2014 har blandt andet været præget af, at skolen har forberedt skolereformen til
opstart i august 2014 samt opfølgning omkring skolerenovering.
Skolereform
Skolebestyrelsen drøftede blandt udkast til skoledagens struktur, hvor skoledagen bliver
længere. De største udfordringer omkring strukturen var, at de tre afdelingers ringetider
ikke kunne følges ad længere, fordi elevernes tilstedeværelsestid på skolen ligger fast
med hhv. 30 – 33 – og 35 klokketimer. Derfor blev det en udfordring at få dagens struktur
til at passe med bustiderne.
Det var yderligere en udfordring, at syvende årgang skal have konfirmationsforberedelsen
i skoletiden. Dermed bliver deres skoledag forlænget til kl. 16.00 én dag om ugen.
I foråret 2014 afhold skolen et orienteringsmøde for forældre omkring skolereformen. Her
var et pænt fremmøde.
Skolebestyrelsen har givet høringssvar på de politiske beslutninger, der blev lagt om til
som følge af skolereformen.
Skolerenovering
Skolebestyrelsen er løbende blevet opdateret på, hvordan skolerenoveringen er forløbet.
Skoleåret 2014/15 har givet skolen store udfordringer med plads til elever og personale.
Der har været få lokaler til overs.
Skolen har i foråret 2014 ansøgt om at få råderet over huset på Kirke Allé 9, så det kunne
indrettes til lærerforberedelse. Skolen har i den forbindelse ansøgt om midler til drift at
lokalet (lys, varme, renovation, skal). Det er ikke bevilget, så skolen har haft ekstra
driftsudgifter.
Skolebestyrelsen har drøftet, om vi skulle købe elevskabe eller lave en ordning, hvor
forældrene kunne leje et skab. Efter undersøgelser omkring lovlighed, blev konklusionen,
at skolen købte skabe til mellemgruppen og overbygningen.
I forbindelse med skolerenoveringen vil der løbende opstå behov for investeringer i
inventar og lignende. Det er vigtigt, at vi får et helhedsindtryk af, at vi ender ud med at få
en ny skole.
Skolebestyrelsesvalg
Der var skolebestyrelsesvalg i foråret 2014. Skolebestyrelsen arbejdede med at forberede
valget.
Efter valgte var der konstituering, hvorefter ny skolebestyrelse tiltrådte til august 2014. Da
vi har forskudte valg, blev fire nye valgt ind.

I henhold til skolereformen skulle vi som noget nyt have en ekstern repræsentation i
skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen anmodede om at få en repræsentation fra Campus
Grindsted, da Campus er én af skolen samarbejdsparter i relation til
ungdomsuddannelserne. I skoleåret 2014/15 sad Toni Hessner som repræsentant.
Revidering af principper
Skolebestyrelsen ser jævnligt på skolebestyrelsens principper. I forlængelse af
skolereformen har det været relevant at se på indholdet i de eksisterende principper og
revidere dem.
I 2014 har skolebestyrelsen revideres principperne for;
Forældrearrangementer for klassen.
Klassedannelse.
Principper for lærerskift.
Elevplaner.
Gå-bus
I august drøftede skolebestyrelsen, hvorvidt det kunne give mening at starte en gå-bus.
Det vil sige, at større elever går en fastlagt rute hver morgen, hvor de kan samle mindre
elever på. Vi besluttede, at skolen skulle lave en spørgeundersøgelse blandt forældre
omkring behovet på fire gader.
Resultatet viste, at der ikke var et behov, så projektet blev ikke videreført.
Busruten
Skolebestyrelsen drøftede i november 2014 et forslag om at omlægge busruten. Det
lykkedes at omlægge ruten, så den tilgodeser flere elever – dog med den gene, at andre
elever får længere køretid i bussen.
Busruten er trådt i kraft.
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