Skolebestyrelsens årsberetning 2015
Hermed en kort beskrivelse af årets gang i skolebestyrelsen. De nærmere detaljer kan beskues i
mødereferaterne.
Skolereformen

I august blev dørene slået op til År 2 med skolereformen. Tiden var kommet til at de lange
skoledage med lektiehjælp og faglig fordybelse blev obligatoriske. Skolens personale har kørt på
med krum hals for at få det bedst mulige ud af rammerne, og løbende bliver der foretaget justeringer
og tilpasninger i takt med at erfaringer gøres og nye behov opstår. Den siddende skolebestyrelse
mener ovenpå det lærte, at den lange skoledag ikke er til alle vores elevers fordel, hvorfor vi gerne
så en mere fleksibel løsning. Derfor fremsendte vi dette brev til kommunalbestyrelsen i Brønderslev
Kommune. Kommunalbestyrelsen valgte ikke at gå videre med forslaget.
Forvaltningen

Hvert år er der en række faste punkter, som skolebestyrelsen forholder sig til og sender input tilbage
til forvaltningen på - f.eks. kvalitetsrapport, budget og besparelsesforslag. I år var der yderligere
høring om forslaget til skolestruktur, herunder nye skoledistrikter, i Brønderslev Kommune. Se
vores høringssvar her. Kommunen endte med at følge sit eget forslag, hvilket betyder, at Hjallerup
Skole pr 1. august 2016 har undervisningssteder i Flauenskjold, Klokkeholm og Hjallerup. For
forældre og elever bliver ændringen i første omgang formentlig mest mærkbar i forbindelse med, at
der kommer nye ledelsesteam på skoler og i SFOer/landsbyordninger.
Ansættelser

En af de mere tidskrævende, men også uhyre spændende aktiviteter, som skolebestyrelsen deltager
i, er ansættelser. For Hjallerup Skole har der i 2015 været ansættelsesprocedure for 3 lærerstillinger,
1 pædagogstilling samt 1 distriktsleder. Skolen har selv fastlagt den procedure, vi ønsker at følge
ved ansættelser af pædagogisk personale. Proceduren for ansættelse af distriktsleder var fastlagt af
forvaltningen, og Hjallerup Skole stillede med 2 forældrerepræsentanter, 1
medarbejderrepræsentant og 1 repræsentant fra ledelsen. Hans Jørgen Bæk blev som bekendt ansat
som distriktsleder ved det nye Hjallerup Skoledistrikt.
Støtteforeningen for Hjallerup Skole.

Efter et langt tilløb og flere forsøg har Hjallerup Skole nu en støtteforening. Støtteforeningen er
knyttet til den i Hjallerup beliggende undervisningsmatrikel (Klokkeholm Skole og Flauenskjold
Skole har i forvejen deres egne støtteforeninger). Støtteforeningens opgave er at skaffe penge til
særlige tiltag, som skolen ikke selv, med de efterhånden meget begrænsede budgetter, kan skaffe
midler til - både via støttemedlemskaber og støttearrangementer, men måske især gennem søgning
af fonde. På andre skoler har støtteforeninger bidraget med penge til multibaner, salatbuffeter, ture,
IT-udstyr, legepladser og lignende. Hvad Støtteforeningen på Hjallerup Skole kommer til at bidrage
til afgøres af Støtteforeningens bestyrelse, hvortil ansøgninger kan stiles. Læs om støtteforeningen
her. Skolebestyrelsen påskønner i høj grad, at der findes forældre, der er klar til at kaste sig ud i
dette arbejde til vore børns fordel.

Trafikkaos på Idræts Alle.

Der har løbende været kaos på Idræts Allé lidt i 8 om morgenen, fordi mange forældre personligt
ønsker at aflevere deres børn i bil så tæt på skolens døre som muligt. Der har været arbejdet med
flere parametre gennem årene, f.eks. kampagner for at få flere børn til selv at transportere sig i
skole, opfordring til parkering på nordsiden af Idræts Allé, hvis man vælger at følge sit barn helt ind
på skolen, og at gøre venstresving forbudt ved udkørsel til Algade. Sidstnævnte blev afvist af
kommunen/politiet, men vi opfordrer alle bilister til at dreje til højre for at lette presset på
skolepatruljerne og mindske kødannelsen. I år er der blevet arbejdet meget med at forbedre
skolepatruljernes vilkår. En særlig komponent her er at gøre forældrene bevidste om, hvordan de
bør gebærde sig i bil. Der er blevet udarbejdet en trafikpolitik, og der har også i perioder været
"forældrevagter", som har henvendt sig til forældre, der har opført sig uhensigtsmæssigt. Denne
indsats fortsætter.
Forældresamarbejde

Skolebestyrelsen har i 2015 arbejdet med at øge forældrenes bevidsthed om deres muligheder i
samarbejdet mellem forældre og skole - med henblik på at optimere vilkårene for vores børn. Det er
foreløbigt blevet til følgende dokumenter: Det lærende hjem, Inspiration til det lærende hjem og
Forældrenes store mulighed for at påvirke deres børns trivsel.
Et andet emne, som har været oppe og vende i skolebestyrelsen i årets løb, er håndteringen af
konflikter blandt elever, der udspringer af færden på de sociale medier, Dette forekommer en del og
selv om det starter i fritiden, bringes det med ind i skolen, da det er her børnene mødes og skolen
bruger en del tid og resurser på at løse disse konflikter og hjælpe børnene. Det har blandt andet
resulteret i følgende skrivelse, Sociale medier og forældre, der især er tænkt som en støtte til
forældrene.
Maden i skoleboden

Eleverne har gennem nogen tid ønsket et forbedret tilbud i skoleboden. Først har det været forsøgt
at forbedre det eksisterende tilbud. Nu er vi på udkig efter en ny løsning, og der har været
prøvesmagning af noget virkeligt lækkert, økologisk mad. Vi skal have alting til at gå op mht. krav
til fysiske rammer, pris, kvalitet, samt arbejdsbyrde for skolen, både ved etablering og drift, før
noget endeligt kan besluttes.
Trivsel og faglighed

Hjallerup Skole har i årets løb klaret sig rigtigt godt i en række landsdækkende undersøgelser og
målinger, både indenfor trivsel og faglighed. Dette er personalets fortjeneste. De ansatte går
konstruktivt, fleksibelt og ambitiøst til den - under nogle indimellem vanskelige vilkår. Der skal
lyde en stor tak fra skolebestyrelsen til personalet, for det store stykke arbejde der gøres for vores
børn.

