Årsberetning skolebestyrelsen marts 2014
Tiden er kommet for den sidste årsberetning for denne bestyrelses arbejde.
Bestyrelsen tiltrådte friske og forholdsvis grønne i sommeren 2010, og er nu efter 4 år klar til at
takke af for denne gang, og give stafetten videre til det næste hold.
Skoleåret 2013-2014 har bragt en masse nyt med sig.
Forrige skoleår bød som bekendt på en konflikt på overenskomstområdet for lærerne og en politisk
beslutning om at reformere den danske folkeskole. Med andre ord var der allerede opgaver klar til
bestyrelsen efter ferien.
I forhold til konflikten er vi dybt taknemmelige for den yderst professionelle og sobre måde lærerne
og ledelsen har tacklet situationen på. Både under og efter konflikten har tonen og samarbejdet
været fantastisk, og vi har på intet tidspunkt følt, at det kom vores børn eller skolen til last, at der
var dette ufrivillige ophold i undervisningen.
I forhold til arbejdet med folkeskolereformen, har vi i løbet af efteråret 2013 bearbejdet en del af
hovedoverskrifterne i reformen. Her har vi haft en åben og ærlig dialog om, hvad vi tænker i forhold
til de enkelte elementer, og hvordan de i praksis kunne implementeres. Vi arbejder forsat videre
med dette i første halvår af 2014. Personalet og eleverne, via elevrådet, er også blevet inddraget i
dette arbejde via forskellige arbejdsgrupper. Vi har blandt andet dedikeret efterårets afholdte
pædagogiske dag til dette. Senere i perioden har elevrådet haft deres egen seance med
repræsentanter fra ledelsen, som tog imod deres råd og forslag til reformens indførsel. Overordnet
set føler vi os i øjeblikket godt rustet til at gå ”live” med reformen i det nye skoleår.
2013 bød også på iPads til alle elever i Sorø kommune. I skoleåret 2013-2014 har personalet
arbejdet videre med at implementere dem i undervisningen, og det er en proces som vil fortsætte
et godt stykke tid endnu. Vi er i gang med at udarbejde principper omkring brugen af iPads, især
med fokus på ”ordensregler”, som vi via vores dialog med forældrene kan se er et emne, som
optager mange. Vi forventer at det nye princip er klar i løbet af foråret 2014.
På ledelsessiden har vi i januar måned måtte sige farvel til Hans Brandt, afdelingsleder for fase 2.
Vi var utroligt glade for samarbejdet med Hans og havde gerne set det fortsætte. Vi ønsker ham alt
mulig held og lykke i hans nye job.
I bestyrelsen har vi også måtte sige farvel til et medlem, og vi har siden sommeren været 6
forældrevalgte medlemmer grundet mangel på suppleanter. Dette har vi fundet fuldt forsvarligt,
igen med reference til den modenhed og kompetence som vi sammen har oparbejdet gennem de
sidste snart 4 år.
På den politiske side har vi siden sidste halvdel af 2013 haft en række møder med Børne og
Undervisnings udvalget. Disse er fortsat efter kommunalvalget, hvor der som bekendt blev skiftet
ud på formandsposterne. På disse møder har vi som bestyrelse haft lejlighed til at komme med
input til de politiske beslutninger på en mere direkte måde end ved de traditionelle høringssvar. Vi
hilser det øgede samarbejde med politikkerne meget velkomment og håber det vil fortsætte ind i de
næste bestyrelser også.
Dialogmøderne med forældrerådene er i år fastlagt til april måned, og vi glæder os igen til at møde
jer og drøfte skolen og dens virke sammen med jer.
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