
Skolebestyrelsens årsberetning 2018 
 

Skolebestyrelsen har en række faste punkter det er: Budgetopfølgning, godkendelse af 
timefordelingsplanen - som beskriver fordelingen af de enkelte klassers forskellige lektioner, ferieplan, 
godkendelse af regnskab.  

Skolebestyrelsen vigtigste opgave er her udover tilsynspligten med skolens virksomhed.  

Det væsentligste bestyrelsen har arbejdet med siden sidste årsmøde har bestået i:   

En revision af kontaktforældresamarbejdet - se mere herom på SkolePorten.  

Revision af en række principper: Vikardækning, klassesammenslag, deling/klassedannelse i forbindelse med 
overgang til 7. klasse. 

Derudover skal bestyrelsen give høringssvar til kommunen. Siden sidste har bestyrelsen givet høringssvar 
på “Dygtige sammen”, budgetter og budgetforslag, Kvalitetsrapport. Høringssvarene kan alle findes på 
SkolePorten. Alle høringssvar er afgivet sammen med skolens MED-udvalg. Der har været tilfælde hvor der 
er blevet indgivet høringssvar fælles for flere skoler i kommunen, vi har i de tilfælde valgt at indgive vores 
eget. Fordi vi mener der er forskel i de forudsætninger vi hver især har.  

Bestyrelsen har i samarbejde med SSP initieret et projekt vedrørende sociale medier. 

Desuden har bestyrelsen arbejdet med den kommende ombygning og renovering. Det har været et langt 
proces, heldigvis har det betydet at projektet er økonomisk udvidet til nu 17,3 millioner, således at flere af 
vores ønsker har mulighed for at blive realiseret. 

Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i flere eksterne møder. Især skal nævnes dialogmødet “Dygtige 
sammen”, og en dialog med skolechefen om skolens økonomi og den anvendt tildeling model. Modellen 
betyder, at der ikke skeles til medarbejdernes anciennitet, hvilket udfordrere skolen, da gennemsnits 
alderen er relativ høj. 

En medarbejder har deltaget i et bestyrelsesmøde og fortalt om arbejdet i “mellemrummet” – som er et 
tilbud til elever som har behov for et afgrænset og målrettet forløb uden for stamklassen. 

I forbindelse med bestyrelsens arbejde med budgettet blev det besluttet at ændre skolens madtilbud 
således at det kunne blive mere tidssvarende og således at skolen ikke ville være økonomisk involveret.  

Bestyrelsen har sidens sidst været med i ansættelse af ny skoleleder og ny børnehaveklasseleder. 

Bestyrelsen er og har været knyttet til arbejdet med skabelsen af nye lokale idrætsfaciliteter på 
“firmasporten”, efter beslutningen om at anvende fodboldbanerne ved Overvænget til byggegrunde. 
Således at skolens interesser får mulighed for at indgå. 

Bestyrelsen har også arbejdet med trafikomlægning, således at p-pladsen og sløjfen bliver aflastet. 
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