Årsberetning 2013
Det forgangne år har været præget af en del ”uro”. Der er nu for alvor kommet gang i den del af
byggeriet, som kan ses og det skrider planmæssigt frem. Vi arbejder fortsat med inklusion, et emne,
der er i konstant udvikling og som vi nok aldrig kommer helt i mål med. Skolens værdigrundlag er
stadig et arbejdspunkt for bestyrelsen, og der bliver ikke mindre at se til på den front, når den nye
skolereform træder i kraft efter sommerferien.
Lockouten
En af de største udfordringer i det forgangne år har været lockout’en fra sidste sommer. Den
efterlod et hul i elevernes undervisning, som efterfølgende skulle udfyldes. Vi føler, at processen er
forløbet godt, og vi har fået indhentet det forsømte. De midler, skolen sparede bliver brugt til at
udvikle skolens elever og personale.
Samarbejde med Sdr. Omme Børnehave
Vi har haft fælles bestyrelsesmøde med børnehaven. Dette vil vi gøre mindst en gang om året, for at
binde overgangen mellem børnehave og skole tættere sammen og med udgangspunkt i ”Den
sammenhængende børnepolitik”.
Ny madordning
Den 1. december gik starten til en ny madordning, hvor, i første omgang, eleverne fra
overbygningen kan købe mad via nettet fra idrætscenterets cafeteria. Ordningen er en stor succes og
er fra januar 2014 udvidet til også at omfatte mellemgruppen. Det er ikke muligt at købe andet end
det, der står på madplanen, det vil sige ingen slik, sodavand, pølser og lignende, man ellers normalt
kan købe i cafeteriet.
Valg til Skolebestyrelsen
Der er valg til bestyrelsen i foråret 2014, men den eksakte valgdato er ikke fastsat endnu. Den vil
blive offentliggjort senere. På valg denne gang er:
For en 4 årig periode:
Allan Munk Nielsen
Dan Møbjerg Christensen
Susanne Kjær Sørensen
Flemming Skriver Pedersen (Modtager genvalg)
For en 2 årig periode:
Dorthe Jespersen
Dorthes plads er for en 2 årig periode, idet det ikke lykkedes at finde en afløser for hende ved sidste
valg. Jeg vil derfor gerne opfordre alle forældre til at grave dybt ind for at se, om man ikke kan afse
ca. 10 aftener om året til at være med til det spændende arbejde, det er, at sætte præg på vore børns
skolegang. Under alle omstændigheder opfordres alle til at møde op på valgaftenen og støtte op
omkring valget. MAN BLIVER IKKE VALGT IND, HVIS MAN IKKE HAR LYST!!
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen

