Årsberetning 2017
Skolebestyrelsen i distrikt Hjallerup
Forældrevalgte i bestyrelsen:
FL: Berit Rosenkilde, Mads U. H. Pedersen og Alice
HJ: Henrik H. Mikkelsen, Kirsten Højmose Schnabel og Mikael Christensen
KL: Flemming Wittenberg, Maj Britt Overgaard og Søren Nøhr

Så er tiden kommet for det årlige tilbageblik. Et år hvor der er sket mange ting, nye tiltag er sat i værk samt
enkelte uforudsete begivenheder er opstået.
Økonomien ser fornuftig ud for hele distriktet, og dermed for alle tre skoler. Overordnet set ser økonomien
også fornuftig ud i kommunen, hvilket vi ikke har mærket på skole området endnu.
I starten af året skulle bestyrelsen forholde sig til en beslutning byrådet havde vedtaget mht. skole / hjem
samtaler. Det var besluttet, at antallet af skole / hjem samtaler skulle reduceres fra 2 til en pr. skoleår, en
beslutning bestyrelsen ikke var enig i. Da bestyrelsen vægter samarbejdet mellem skole og hjem meget
højt, blev det derfor besluttet at bibeholde 2 samtaler i indskolingen. Dermed kunne det danne grundlag
for et godt samarbejde mellem skole og hjem fremadrettet. Eftersom det var en politisk beslutning at
reducere samtalerne, og dermed også en reduceret økonomi, valgte bestyrelsen selv at finde pengene i
budgettet til de ekstra samtaler.
I årets løb udarbejdes der bl.a. en kvalitetsrapport, nationale trivselsmålinger og nationale test. Disse
dokumenter bruger bestyrelsen i forbindelse med tilsynet af skolerne, og ledelsen bruger dem i deres
daglige arbejde. Fælles for diverse rapporter er, at alle tre skoler i distriktet ligger rigtig flot og ofte i den
bedre halvdel. Naturligvis er der altid noget som kan forbedres, som der løbende sættes fokus på, så vi kan
blive lidt bedre hele tiden. At vi placerer os så godt i diverse rapporter kommer ikke af sig selv. Der er ingen
tvivl om, at personale og ledelse har indflydelse på dette, hvilket I skal have en stor tak for.
Efter sommerferien satte bestyrelsen en konkurrencen i gang ved de tre skolers elevråd, med formål at få
et nyt logo gældende for vores distrikt. Efter en længere proces faldt valget på et forslag fra Annette Bianca
Christensen fra Klokkerholm. Et flot logo, som beskriver hvad vi vil med vores distrikt. Dette logo kommer vi
til at se mere til fremover.
I efteråret kunne vi pludselig mærke, at der var valg til byrådet. Efter Hjallerup og Klokkerholm i mange,
mange år har kæmpet for nye toiletter, fik vi nu en tilkendegivelse af, at toiletter skulle renoveres på
Hjallerup og Klokkerholm skole i løbet af 2018. I hård og tiltrængt forbedring, desværre ikke noget til
Flauenskjold i denne omgang, med det arbejder vi videre med.
I sensommeren blev dele af Klokkerholm by og desværre også skolen blev ramt at grimme lugtgener. Dette
resulterede i, at elever, lærere og pædagoger flyttede undervisningen andre steder hen, blandt andet til
beboerhus, spejdergård, SFO’en i Klokkerholm, Hjallerup skole og Hjallerup Idrætscenter, hvor
undervisningen blev afviklet efter et alternativt skema. Dette var heldigvis kun en kort periode, så da den
friske luft var tilbage i Klokkerholm tog alle gladelig tilbage til de kendte omgivelser.

Som tidligere år har der været ansættelser af lærere og pædagoger til forskellige stillinger i distriktet. Disse
stillingsopslag kommer ofte, når personale ønsker nye udfordringer eller vælger helt at stoppe f.eks. i
forbindelse med pension, hvilket Lissi valgte at gøre som leder af Flauenskjold skole.
Personale og elever på Flauenskjold skole gjorde Lissis sidste arbejdsdag til en god og speciel dag.
Ansættelsesudvalget fandt Lissis efterfølger og den nye leder i Flauenskjold hedder Rie Dam Vineke, som
tidligere har været ansat i K-klassen i Klokkerholm
I ansættelsesudvalget er forældrevalgte medlemmer af bestyrelsen også repræsenteret.
Det kommunale budget for 2018 blev byrådet hurtigt enige om, dog havde politikerne ikke bemærket vores
omfang af høringssvaret til budget.
Det betød, at den generelle udskiftning af de nedslidte lærercomputere samt de ikke tidssvarende
faglokaler ikke var kommet på budgettet.
Dette undrede vi os meget over i de 4 skolebestyrelser i kommunen, så meget at de fire formænd satte sig
sammen og udarbejdede et bekymringsbrev til byrådet, som var i valgkamp på det tidspunkt.
Efterfølgende har flere politikere erkendt, at de havde overset udgiften til fornyelse af lærernes
arbejdsredskab - computere. De vil arbejde på en løsning i løbet af 2018.
Kort før jul vedtog byrådet nye styrelsesvedtægter for folkeskoleområdet i kommunen. Den største
ændring var, at skolebestyrelsen fremadrettet kan beslutte skoledagens længde inden for lovens rammer.
Et tiltag som bestyrelsen byder velkommen, men vi erfarede også, at der ikke tilføres økonomi til det.
I øjeblikket ser det ud til at mellemtrin og udskoling kan få en kortere skoledag uden meromkostninger.
I gengæld ser det anderledes ud i indskolingen. Vi oplever måske nok at indskolingen har de største
udfordringer mht. de lange skoledage, men ved at gøre skoledagen kortere i indskolingen er det nødvendigt
at åbne SFO’en tidligere end normalt, så der stadigvæk er et tilbud efter skoletid. Dette vil betyde ekstra
omkostninger. Penge som ikke følger med fra Børne- Skole udvalget i forbindelse med de nye
styrelsesvedtægter. Dermed står vi et dilemma, som bestyrelsen vil arbejde videre med det kommende år.
I det kommende år bliver der også valg til bestyrelsen. I dag sidder der 9 forældre valgte i bestyrelsen, 3 fra
hver skole. Eftersom vi kører med forskudt valg, dvs. valg hvert 2. år, skal der vælges 4-5 nye medlemmer til
bestyrelsen i løbet af foråret. Et valg vi i den eksisterende bestyrelsen håber I forældre vil deltage i, og
dermed få en større indsigt i skolens arbejde.
Mere om det i løbet af foråret.
På bestyrelsens vegne - godt nytår!

