Skolebestyrelsens årsberetning 2016
Læringsledelse
Skolebestyrelsen er blevet orienteret om kortlægningsundersøgelsen fra efteråret 2015. I
den forbindelse har skolebestyrelsen drøftet fokuspunkter.
Skolebestyrelsen har været medarrangør af et dialogmøde med forældrerådsmedlemmer,
hvor vi drøftede, hvordan vi kan arbejde videre med tiltag, der udvikler skolen.
Formålet med aftenen var både at give forældrerådsmedlemmer en tilbagemelding på,
hvordan forældregruppen havde svaret i kortlægningsundersøgelsen. Herefter at drøfte
forventningsafstemninger til skole-/hjemsamarbejdet.
Aftenens temaer var flg.:
 Hvordan sikrer vi, at forældre og skolen bakker hinanden op?
 Hvordan kombinerer vi folkeskolelovens forventninger om lektielæsning i skolen
med forældrenes ønske om at følge med i lektierne?
 Hvilke typer information har I brug for som forældre.
 Hvordan skal formen være?
 Hvad tænker du om din forældrerolle i forhold til at være en aktiv medspiller i
skolens hverdag?
 Hvordan kan forældre være aktivt deltagende i den åbne skole?
 Hvordan kan vi skabe øget fremmøde til forældremøder og forældrearrangementer?

Der var desværre kun knap 10 fremmødte forældrerådsmedlemmer. De fremmødte gav
mange gode input til det videre samarbejde.
Tolærertimer frem for lang skoledag
Skolebestyrelsen drøftede i foråret 2016 et ønske fra skolen om at konvertere noget af
skoledagens længde til tovoksentimer. Alle skolens årgange havde en ønske om flere
tovoksentimer, og skolebestyrelsen anbefalede, at skolen sendte en ansøgning til Billund
Kommune.
Det er således, at skolen selv kan vælge at forkorte skoledagen for indskolingen, mens der
skal søges for mellemgruppe og overbygning.
Resultatet blev, at vi fra august 2016 nedsatte alle årganges daglige tilstedeværelsestid i
skolen med ½ time i gennemsnit pr. dag. Timerne anvendes i stedet til tovoksentimer.
Principper
Skolebestyrelsen har revideret principper for vikardækning. Der er primært tale om
redaktionelle ændringer som følge af skolereformen.

Indvielse af skolen
Skolen havde officiel indvielse af den renoverede skole 29. april 2016. Dette var kronen på
værket efter mange års arbejde, som var gået forud med planlægning og drøftelse af
pædagogiske muligheder.
Dagen bød på mange gode taler og indslag, og der var rigtig mange gæster fra byen.
Madordning for indskolingen
Før sommerferien besluttede skolebestyrelsen at lave en prøveperiode, hvor eleverne i 3.
årgang fik mulighed for at købe deres frokost i Multicentret en dag om måneden. Forsøget
blev evalueret januar 2017, og bestyrelsen har besluttet at fortsætte ordningen.
Ændring af busruten
Efter en forældrehenvendelse drøftede skolebestyrelsen i marts busrutens længde.
Konklusionen blev, at skolebestyrelsen ansøgte Teknik- og Miljøudvalget om at få sat en
ekstra bus ind, da nogle af eleverne havde en meget lang rejsetid.
Det lykkedes at få bevilget en ny bus, så siden efterårsferien 2016 har to busser betjent
skolens elever.
Foredrag
Skolebestyrelsen havde i samarbejde med børnehavens bestyrelse foredrag med
hjerneforsker Ann Elizabeth Knudsen 8. september, hvor hun talte om børns
hjerneudvikling set i forhold til folkeskolereformens nye elementer.
Der var ca. 50 fremmødte tilhørere, hvilket må siges at være velbesøgt det gode vejr taget
i betragtning.
Høringssvar
Skolebestyrelsen blive løbende bedt om at give høringssvar til forskellige kommunale
områder.
o Udmøntning af puljemidler til sikring af kvalitet i folkeskolerne.
I foråret 2016 gav bestyrelsen høringssvar på Billund Kommunes forslag til udmøntning af
flere midler til at fremme kvaliteten i skolerne.
Skolebestyrelsen svarede:
Skolebestyrelsen ser positivt på, at der er en fin sammenhæng mellem dialogmødernes
fokuspunkter og Børne- og Kulturudvalgets forslag til fordeling af ressourcer.
Skolebestyrelsen ser positivt på, at der sættes midler af til indfrielse af den politiske
målsætning om at hæve kvaliteten i folkeskolen.
Skolebestyrelsen bakker op omkring, at der er afgørende at tilføre ressourcer til
forberedelse, fraværsdækning, to-voksenordning, niveaudeling, holddannelse, og tid til
forældresamarbejde. Det vil være vigtigt, at den enkelte skole selv kan prioritere inden for
de valgte områder – afhængig af skolernes aktuelle udfordringer.

Med den udvikling, der er på området omkring den digitale skole, har vi en bekymring om,
hvorvidt der er midler nok til en optimal udnyttelse og implementering af en ny
læringsplatform samt den generelle drift og vedligeholdelse af hardware.
o Skolebestyrelsen gav i august 2016 høringssvar til buget 2017:
Skolebestyrelsen ser med tilfredshed på det budgetforslag, direktionen har præsenteret.
o Skolebestyrelsen gav i oktober høringssvar på Med barnet i Centrum version
2.
Skolebestyrelsen udtaler:
Det er et gennemarbejdet materiale, som sikrer en god ensartethed i, hvordan man
sagsbehandler forskellige steder i kommunen. Samtidig give det en genkendelighed i
forhold til de borgere, der flytter fra et område til et andet.
Side 4.
Der kunne tilføjes en faktaboks, som forklarer, hvordan ”ressourceorienteret” skal forstås.
Generelt:
Det foreslås, at der udarbejdes en liste over, hvad alle forkortelser står for.
Skolebestyrelsen finder det positivt, at der er borgerinddragelse i evalueringen.

Skolebestyrelsesvalg
Sdr. Omme Skole har forskudte valg til skolebestyrelsen. Derfor havde vi nyvalg til
bestyrelsen i foråret 2016 med tiltrædelse til august 2016. I den forbindelse blev der valgt
tre nye forældrerepræsentanter ind i skolebestyrelsen
Temaer under behandling
Skolebestyrelsen har valgt at sætte fokus på god elevtrivsel (antimobbeprocedurer), det
gode forældresamarbejde samt mobiltelefonetik i valgperioden. Skolens ansatte arbejder
lige nu med et oplæg.
Skolepolitik
Skolebestyrelsen har været inviteret til dialogmøde med Børne- og Kulturudvalget med
fokus på at få startet en proces omkring udarbejdelsen af en skolepolitik for Billund
Kommunes skoler. I den forbindelse har skolebestyrelsesformanden deltaget i et
udvalgsarbejde med fokus på forældresamarbejdet.
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