Skolebestyrelsens årsberetning 2018
Valg til skolebestyrelsen
Det har været afholdt valg til skolebestyrelsen i 2018. Da vi har forskudte valg, er der blevet valgt tre nye
forældrerepræsentanter i bestyrelsen fra august 2018.
Martin Rosing, Majbritt Mortensgaard og Ulla Moustgaard trådte ud af bestyrelsen, og Tanja Christensen,
Frank Venø og Anja Dam Ørts Hansen er nye i bestyrelsen.
Skolebestyrelsen skal hvert år udpege et eksterne skolebestyrelsesmedlem. I perioden fra august 2017 og
indtil videre har det ikke været muligt at få et eksternt medlem.
Forkortet skoledag
Sdr. Omme Skole har for tredje skoleår i træk søgt om at få forkortet skoledagen med ½ timer for alle
klasser.
I den forbindelse har skolebestyrelsen godkendt skolens evaluering for det foregående år og fremsendt
ansøgninger for dette skoleår.
I denne forbindelse har skolebestyrelsen opfordret Billund Kommune til, at beslutningskompetencen
uddelegeres til skolebestyrelsen.
Deltagelse i aktiviteter omkring indsamlinger
Skolen modtager med jævne mellemrum henvendelser fra velgørende organisationer, som beder om
skolens deltagelse ved indsamlinger til støtte for deres formål.
I den forbindelse har skolebestyrelsen vedtaget en politik, som danner rammerne for, hvordan skolen kan
deltage i disse aktiviteter.
Politikken lyder:
Det er skolens politik, at skolen kan støtte humanitære forhold på eget initiativ, når det giver mening i
forhold til den daglige undervisning og læring.
Som udgangspunkt deltager skolen ikke i arrangementer, der relaterer sig til private virksomheder. Dette
kan dog konkret tages op til beslutning i skolebestyrelsen.
Ved eventuelle indsamlinger skal indsamlingsformen være på en sådan måde, så børn og ansatte på skolen
ikke skal håndtere kontanter.
Samarbejde med Sdr. Omme Børnehave
Skolebestyrelsen har et årligt fællesmøde med børnehavens bestyrelse.
Her er der fokus på det overordnede samarbejde med et særligt fokus på børnenes overgang fra
børnehaven til skolegruppen/0. årgang.
I oktober havde vi særligt fokus på, hvordan vi kan støtte op om, at børnene føler sig trygge i overgangen til
skolen med en orientering om, hvordan børnehave og skole samarbejder for at skabe en så harmonisk
overgang som muligt.

I den forbindelse drøftede vi på mødet, hvordan forældrene kan være med til at fremme børnenes tryghed.
Det kom der flg. forslag ud af:
Forældrene kan støtte op om børnenes tryghed ved overgangen ved:
 At tage på besøg på skolen med børnene.
 At fortælle barnet, at alle kammeraterne skal med
 At tale positivt om skolen
 At forældrene udstråler ro og glæde.
 At opfordre kontaktforældrene til at kontakte nye forældre (tilflyttere) til skolen
 At lave et arrangement for forældre og børn kort tid før 1. april, hvis de kan rumme det.

Dialogmøder
Skolebestyrelsesmedlemmer i Billund Kommune inviteres til to dialogmøder med forvaltningen og det
politiske system to gange om året.
Både i april og i november var der fokus på, hvordan institutioner og andre kommunale samarbejdsparter
kan arbejde med børneinddragelse i hverdagen.

Skolebestyrelsens arbejde med principper
Skolebestyrelsen har i 2018 drøftet to af skolen principper. Der drejer sig om:
Principper for lærerskift, hvor der ikke er besluttet ændringer.
Principper for skole-/hjemsamarbejde, hvor der udelukkende er redaktionelle ændringer.
Høringssvar
Skolebestyrelsen bliver løbende opfordret til at afgive høringssvar til Billund Kommune i forbindelse med
kommende beslutninger. Også i 2019 har skolebestyrelsen afgivet høringssvar:
Høringssvar til budget 2019:
Skolebestyrelsen finder det uoverskueligt, hvorvidt 0,5%’s omprioriteringen igen kommer børn- og
ungeområdet til gode. Derfor kan vi sidde med en fornemmelse af, at der bliver tale om en reel besparelse
på vores område.
Billund Kommune skal være ”det naturlige valg” for børnefamilier. Derfor anbefaler skolebestyrelsen, at
områderne vedrørende pasning og undervisning friholdes for den foreslåede 0,5%’s besparelse.
Høringssvar vedrørende projektplan om forebyggelse af rygestart hos børn i Billund Kommune:
”Skolebestyrelsen undrer sig over tidsforløbet for høringen. Ifølge tidsplanen skal der ansættes en
projektmedarbejder 1. oktober 2018. Hvilken effekt har vores høringssvar så, når høringsfristen går til
22.10?
Det er i forvejen ikke tilladt at ryge på skolens matrikel. Derfor ser eleverne ikke deres voksne rollemodeller
ryge i skoletiden.
Vi vil endvidere gøre opmærksomt på, at der er andre personalegrupper end lærere på skolen. Der må være
ens regler for alle.

Det foreslås i materialet, at det kan være et tiltag at fratage eleverne muligheden for at forlade skolen i
skoletiden. I forhold til problemets størrelse kan vi ikke bakke op omkring dette forslag. Det vil have nogle
uheldige konsekvenser for andre elever, som blandt andet spiller bold på idrætscentrets multibane, går eller
cykler en tur i pauserne.
Skolebestyrelsen anbefaler, at man holder fokus på, hvordan reglerne er i foreningslivet, hvor børnene også
har voksne rollemodeller. Man kunne eventuelt afkræve, at foreninger der får offentlig støtte skal leve op til
nogle regler omkring rygning.
I projektplanens side to er anvist tiltag, der virker. Skolebestyrelsen anbefaler, at man politisk arbejder for at
bringe flere af dem i anvendelse – f.eks. tobaksafgifter og antisynlighed ved salg”.
Høringssvar vedrørende fordeling af midler til inklusion og specialundervisning i folkeskolens almendel:
”Skolebestyrelsen anbefaler, at puljen til specialpædagogisk bistand uddelegeres til de enkelte skoler.
Skolebestyrelsen kan godt bakke op omkring indekseringen af beløbene, hvis det kan give en bedre og
smidigere fordeling, dog bemærker vi, at der i forhold til enkelte diagnoser ikke nødvendigvis er en
sammenhæng til barnets socioøkonomiske baggrund.
Skolebestyrelsen bakker op om, at puljen til praktisk medhjælp bliver i en central pulje, da det vil sikre, at
pengene begunstiger de elever, der har behovet.
Skolebestyrelsen finder det relevant, at det undersøges, hvorvidt puljen til specialpædagogiske bistand samt
puljen til inklusion svarer til det reelle behov, der er på skolerne. Derfor kunne det give mening, at beløbets
størrelse fastsættes efter en reel behovsvurdering”.
Skolebestyrelsen har efter eget ønske afgivet udtalelse til Børn – og Ungeforvaltningen i forbindelse med
pludselige ændringer i busdriften i september:
Elever på Møbjergvej i Sdr. Omme har oplevet, at vejen blev lukket fra den ene dag til den anden – uden der
er givet information til forældrene. Det betød, at bussen ikke kunne køre langs Møbjergvej, så eleverne på
vejen ikke kunne blive kørt hjem af bussen.
Skolebestyrelsen undrer sig over, at det kan være rigtigt, at der ikke gives besked til de berørte forældre, så
de kunne have taget deres forholdsregler i god tid.
Skolebestyrelsen er bekendt med, at Billund Kommune ønsker at sætte borgeren i centrum og blandt andet
gennem flere år har arbejdet med et projekt – ”Sammen finder vi ud af det” – hvor der har været lagt vægt
på, at man skulle nedbryde søjler og sætte borgeren i centrum.
Det har forældrene ikke oplever i denne konkrete sag.
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