Firkløverskolen Gives skolebestyrelses årsberetning 2016
Den nuværende skolebestyrelse er ved at være gennem år 2 og fremlægger nu
sin anden årsberetning.
Traditionen tro har forældrerepræsentanterne fra bestyrelsen deltaget i de
forældremøder, der ligger i starten af skoleåret. På disse møder får vi gode
input og spørgsmål, som vi kan tage med os og bruge løbende i vores
skolebestyrelsesarbejde. Vi planlægger at fortsætte med dette næste år.
Vi har gennem året afholdt skolebestyrelsesmøder på Firkløverskolen Gives
forskellige afdelinger. I forbindelse med et møde på hver afdeling har vi
inviteret forældrene til et formøde, hvor forældre har haft mulighed for at
møde op og stille spørgsmål eller diskutere selvvalgte emner med
skolebestyrelsen. Når vi ser på det forgangne skoleår, kan vi konstatere, at der
ikke er nødvendighed for disse møder. Og vi ser det som et tegn på
tilfredshed, at der ikke er mødt mange forældre op. Derfor har vi besluttet, at
vi ikke fortsætter med dette tiltag fremadrettet.
Generelt vil vi, som er forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, dog stadig
gerne bruges af skolens øvrige forældregruppe, så I er altid meget velkomne
til at henvende jer. Dette gælder både for ønsker om opsætning af et møde
med hele bestyrelsen eller blot en direkte dialog med et enkelt
bestyrelsesmedlem eventuelt med henblik på at medbringe et aktuelt punkt på
et bestyrelsesmøde.
I oktober sidste år vedtog skolebestyrelsen en læsepolitik for skolen. Formålet
med læsepolitikken er, at tilegnelsen af kulturteknikken læsning foregår i en
naturlig progression gennem hele skoleforløbet. Derved fungerer
læsepolitikken som en rød tråd for læseundervisningen og er desuden en hjælp
til alle lærere.
Skolebestyrelsen har udarbejdet 2 høringssvar i løbet af året. Det første var i
forhold til den kommunale budgetlægning, hvor vi skulle kommentere på
Børne- og Familieudvalgets (BFU) forslag til ”Rum til prioritering”. Andet
høringssvar vi sendte, var omkring den gode overgang fra dagtilbud til skole.
Det var dejligt at se, hvordan initiativer taget på de enkelte skoler og i
dagtilbud er blevet taget op af forvaltningen og omdannet til kommunens
nuværende politik.
Formanden deltog i efteråret sammen med skolelederen i et dialogmøde
mellem skoleafdelingen, BFU og skolerne, hvor vi overordnet diskuterede
kvalitetsrapporten for kommunens skoler. I skolebestyrelsen har vi diskuteret
Firkløverskolen Gives kvalitetsrapport og udarbejdet en udtalelse til
Uddannelse og Lærings Forvaltningen (U&L) og BFU. Skolebestyrelsen mener,
det er godt, at der måles på kvaliteten og forventer, at resultaterne kan bruges
til at styrke elevernes læring fremover.

Skolebestyrelsen skal godkende skolens budget og har i marts godkendt
budgettet for 2016.
Vi har startet et samarbejde med andre forældrerepræsentanter i
skolebestyrelserne i Vejle kommune. Formålet med dette er at kunne drage
nytte af hinandens erfaringer og stå stærkere i dialogen med Vejle kommune.
Vi er spændte på, hvad dette projekt fører med sig.
Der er gennemført en del ansættelsesforløb igennem året, da der både har
skullet ansættes sekretariatsleder, teknisk serviceleder, ledende pædagog,
lærere og pædagogisk personale. Dette har udfordret skolebestyrelsen i
forhold til at stille det antal forældrerepræsentanter til ansættelsessamtalerne
som forretningsordenen foreskriver. Derfor vil skolebestyrelsen næste år
bestræbe sig på at tilpasse forholdene.
Som det fremgik af sidste års beretning, havde vi i skolebestyrelsen valgt at
dele formandsposten i 2 perioder for at sikre fremtidig kontinuitet. Den første
periode slutter med dette skoleår og dermed skifter formandsposten fra
Michael Nørtoft Frydensbjerg til Pia Søndergaard Aagesen. Merete Hviid
Flensborg er valgt som ny næstformand.
Den 20. maj gentager vi succesen fra sidste år og afholder et temamøde med
elevrådene fra de fire afdelinger.
Afslutningsvis vil jeg sige tak til alle skolebestyrelsesmedlemmer, skolens
ledelse og skolens personale for samarbejdet gennem året. Og samtidig vil jeg
gerne ønske Pia held og lykke i sit virke som skolebestyrelsesformand.
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