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Sommeren er slut og vi er godt i gang med den første del af skoleåret, hvorfor det er ved
at være tid til nyt fra skolens bestyrelse.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige velkommen til nye og ”gamle” elever og deres forældre
og vi håber, at vi alle får et godt skoleår.
Kommunikation fra bestyrelsen:
Bestyrelsens arbejde omhandler mange områder omkring den daglige drift, økonomi,
personale, elever mm. hvilket betyder, at dele af bestyrelsens arbejde er underlagt
tavshedspligt. Derfor er det tidligere blevet bestemt, at ”Bestyrelsesnyt” er bestyrelsens måde
at orientere forældre og elever omkring de ting, som vi arbejder med og som har relevans
for andre end ledelsen og bestyrelsen.

Cykelhjelme:
Motion er sundt og derfor noget, som vi skal være med til at motivere eleverne til at dyrke,
men det skal være under forsvarlige rammer. Cykling er meget udbredt i de yngre klasser
og i SFO’en, hvilket har givet anledning til flere henvendelser om brugen af cykelhjelme.
Fra bestyrelsens side vil vi ikke tvinge folk til at bruge cykelhjelme på skolens areal, da det
vil berøre alle klassetrin, hvilket kan give problemer i de store klasser.
Vi vil dog opfordre jer forældre til at tage en snak med børnene (især i indskolingen og
mellemtrin) omkring brug af cykelhjelme, så vi dermed kan være med til at gøre ”legen”
mere sikker.

Hovedrengøring:
Hovedrengøringen er et område, som hele tiden er under udvikling, da det er et område som
ofte er oppe til debat blandt forældre, men også i bestyrelsen. Vi arbejder på at gøre
hovedrengøring så optimal som muligt, så der ikke er tvivl om, hvad der skal gøres, hvornår
det er og hvem der skal møde op til hovedrengøringen.
Busruter:
I forbindelse med det nye skoleår, er der mange, som er blevet berørt af ændrede busruter og
bustider fra de kommunale transportmidler. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi fra
bestyrelses side er lidt forundret over nogle af de ændringer, der er sket i forbindelse med det
nye skoleår.
Vi arbejder derfor løbende med at løse de transportudfordringer, som vi står med og er derfor i
dialog med kommunen på dette område.
2018 Udvalg:
I ledelsen og bestyrelsen arbejder vi løbende med at udvikle skolen, så vi kan give eleverne de
bedste muligheder og omgivelser. Vi har valgt at øge fokus på dette område, hvorfor vi har

bestemt, at en gruppe fra personale, ledelsen og bestyrelsen skal begynde at udarbejde en
2018 plan for skolen. Planen skal gerne resultere i en styrket og mere konkurrencedygtig
skole, hvor børn kan undervises på et højt niveau fra de starter i børnehave til de skal ud af 9.
Klasse.
Økonomi:
På den økonomiske front, kan man hele tiden læse omkring nye besparelser indenfor skole og
børnehaveområdet, hvilket også smitter af på vores skole, som udfordres på økonomien.
I ledelsen og bestyrelsen arbejder vi løbende med de økonomiske udfordringer, og vi er
allerede nu begyndt at kigge på budgettet for det kommende år. På trods af de mange
udfordringer, så ser tingene fortsat fornuftige ud og vi er optimistiske på vegne af skolen.
Afslutningsvis vil vi fra bestyrelsen blot gøre opmærksom på, at vi er på vej mod mørkere tider
(efterår og vinter), hvorfor vi vil opfordre alle til at være ekstra opmærksomme i forbindelse
med aflevering og afhentning af børn, så vi kan undgå ulykker på og omkring
parkeringspladsen.
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