JUNI 2012

Årsberetning fra skolebestyrelsen ved
Janderup Skole 2011/2012.
Skolebestyrelsens sammensætning i løbet af året har været følgende:
Jens Røgeskov Gotthardsen, Formand
Kristian Krebs Simonsen, Næstformand
Anne Marie Hegelund, Forældrevalgt bestyrelsesmedlem
Hans Olesen, Forældrevalgt bestyrelsesmedlem
Pia Jørgensen, Forældrevalgt bestyrelsesmedlem
Palle Uth Buur Eriksen, Lærerrepræsentant
Eva Breum Knudsen, Lærerrepræsentant
Kirsten Hand, Skoleleder
Vagn Lauridsen, Viceskoleleder

Bestyrelsens opbygning
•
•

Skolebestyrelsens medlemmer: 5 forældrevalgte, 2 lærere, skolens ledelse. SFO leder har deltaget i
nogle møder
Skolebestyrelsen har i dette skoleår holdt 8 møder (inkl. juni-mødet). Der er endvidere afholdt 2 møder,
hvor elevrådet har deltaget.

Året der gik
Skolebestyrelsen har i året løb beskæftiget sig med følgende:
•

•

•

•

Økonomi og budgetopfølgning
Skolens ledelse har løbende informeret om skolens økonomiske stilling. Langt de fleste midler er
bundet til lønninger og øvrige faste udgifter. Skolens regnskab giver dog ikke underskud, hvorimod SFO
har et mindre underskud.
Støtteforening
Der er i efteråret stiftet en støtteforening for skolen med det formål at yde økonomisk støtte til
aktiviteter mv. , der ligger uden for den normale drift af skolen. Bestyrelsen for denne har allerede ydet
en fantastisk indsats med indsamlinger som allerede er kommet skolens elever til gode.
SFO
Der er løbende drøftet økonomi - herunder normering -, de fysiske rammer og afholdelse af koloni.
Der har i dette skoleår været færre børn tilmeldt SFO end tidligere, og det har selvfølgelig betydning for
normeringen, især når SFO er delt på 2 huse. Der arbejdes pt. med muligheden for at samle SFO ét sted.
Af økonomiske og ressourcemæssige årsager var det desværre også nødvendigt at aflyse årets koloni.
Det forventes dog at kunne afholde koloni næste år.
Overgang til Jacobi Skole
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•

•

•

•

•

For at være med til at sikre så god en overgang som muligt for både 6. og 7. klasse til Jacobi Skole har
skolebestyrelsen deltaget i fællesmøde for skolebestyrelserne fra Thorstrup, Alslev, Janderup og Jacobi
Skole om overgangen til overbygningsskolen. Der er givet forslag til fællesarrangementer mv. med
henblik på at eleverne lærer hinanden at kende allerede inden flytningen.
Høringssvar
Skolebestyrelsen har afgivet 4 høringssvar:
-Kvalitetsrapport
- Ny Styrelsesvedtægt
- Aftalestyring
- Tildelingsmodel for specialundervisning
Lejrskole
Det har været drøftet, hvor det er bedst at placere en eller flere lejrskole-ture, når 6. klasse er ældste
klasse. Det er i samråd med pædagogisk råd besluttet, at lejrskole afholdes i slutningen af 3. klasse og i
begyndelsen af 6. klasse.
Lokaleændringer/bedre udnyttelse af skolens lokaler
I forbindelse med at der fremover skal være klasselokaler til 7 klasser er der forskellige forslag om f.eks.
at flytte biblioteket ned i et klasselokale i et mere åbent område, lægge 2 lokaler sammen mv. Dette
projekt arbejdes der videre med.
Trafikpolitik
Oplæg til trafikpolitik er drøftet, herunder tilkørselsforholdene til skolen. Det er foreslået, at man ikke
længere skal kunne køre ind bl.a. på ”rampen” op til skolegården
Skolefest
Der blev afholdt skolefest i oktober måned med korsang og fællessang, fællesspisning og aktiviteter
afviklet af de ældste elever. Vi valgte i år ikke af afholde festen i forbindelse med en emneuge, da man
gerne ville prøve at holde emneuge uden fokus på at skulle slutte af med et ”resultat” til fremvisning
mv.
Suppleringsvalg
Der er afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen i april måned, hvor der er valgt 2 nye suppleanter.

