Give, 25. april 2018
Årsberetning 2018 – Firkløverskolen Give, forældrebestyrelsen

Hen over skoleåret afholder bestyrelsen 10 bestyrelsesmøder, hvoraf de 8 af dem er afviklet dags dato. Vi
har været omkring mange interessante og relevante emner i løbet af disse møder og i en hver situation har
det været med elever, personale og forældre som centrum. Hermed følger årsberetning fra
Firkløverskolens forældrebestyrelse.
I starten af skoleåret deltog en forældrerepræsentant fra bestyrelsen på forældremøderne. Denne havde et
kort oplæg med henblik på at oplyse om bestyrelsens opgaver og få gode input og spørgsmål fra forældre,
som bruges i vores fremadrettede arbejde i bestyrelsen. Denne gang valgte vi, at lægge vægt på at få
forældrene på banen og havde forberedt nogle spørgsmål, som de kom med deres bud til et svar på. Alle
disse inputs, har vi samlet og haft med i vores arbejde gennem dette skoleår. Tak til alle forældre som hjalp
os. Vi håber at forældrerepræsentanter fra bestyrelsen deltager på forældremøderne i starten af skoleåret
2018/2019, men denne beslutning lader vi være op til den nye bestyrelse at beslutte.
Som en tilbagevendende begivenhed på bestyrelsens møder, er vi løbende gennem skoleåret blevet
præsenteret for pædagogiske indslag fra de fire afdelinger (incl. SFO delen) på Firkløverskolen. For
bestyrelsen har dette betydet, at vi har kunne få svar på nogle af vores spørgsmål og så har det selvfølgelig
været med til at give et endnu bedre indblik i, hvad der sker i hverdagen på vores skole. Vi vil gerne sige tak
til det personale der har bidraget til at dette.
Skolebestyrelsens forretningsorden 2014-2018 er i starten af skoleåret blevet drøftet og enkelte dele er
blevet tilrettet ud fra de erfaringer som bestyrelsen har gjort sig gennem de seneste 4 år. Den blev
godkendt på bestyrelsesmødet 18.9.17.
Som nævnt deltog en forældrerepræsentant på forældremøderne i starten af skoleåret, hvor vi blandt
andet fik mange inputs fra de deltagende forældre. Vi har samlet alle disse inputs og det er sendt ud til alle
forældre, forældreråd samt personalet med opfordring til at finde inspiration og gode ideer til nye tiltag,
andre måder at tænke på osv. Vi håber, at I har taget jer tid til at læse dokumentet igennem og vil drage
nytte af det.
Den 16. november deltog bestyrelsen ved intromødet til forældre til nye skolebørn på Firkløverskolen.
Formålet med vores deltagelse denne aften var, at synliggøre vores tilstedeværelse og hvad der ligger i at
være en del af bestyrelsen, samt med tanke på det forestående valg til bestyrelsen selvklart også gøre
”reklame” for dette.
Løbende gennem skoleåret har bestyrelsen fået en opsummering på skolens budget for 2017 fra skolens
ledelse, og bestyrelsen har dermed haft mulighed for at føre tilsyn. Endvidere har bestyrelsen på
bestyrelsesmødet d. 6. marts 2018 godkendt budget for 2018.
I løbet af skoleåret har bestyrelsen desuden været i proces i forbindelse med høringssvar. Det første var i
forbindelse med udarbejdelse af ’Principper for førskolen’ og her indsendte bestyrelsen et høringssvar,
hvor vi bekendtgjorde vores syn på dokumentet/værktøjet. Senere på skoleåret sendte politikkerne
’fordeling af 25 mill. puljen’ i høring, hvilket bestyrelsen også forholdte sig til og efterfølgende indsendte
synspunkter til.

Med virkning pr 1. august 2018 bliver rammerne for at modtage elever med dansk som andet sprog
ændret. Hvor vi tidligere henviste til modtagerklassen på Thyregod Skole, skal vi nu selv tage imod
eleverne. Det har ført til udarbejdelsen af en ny ’Flersprogsstrategi’ fra kommunens side og som et led i
dette sendte politikkerne en ’Ny ressourcemodel for modtageelever’ i høring. Denne har bestyrelsen også
forholdt sig til og indsendt kommentarer til.
Med virkning fra 1. august 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
blevet skærpet således, at der nu foreligger en pligt til tiltag mod problemer med mobning. Bestyrelsen har
i samarbejde med ledelsen på baggrund af dette udarbejdet ’Antimobbestrategi – alle børn og unge trives’.
Efter grundig gennemarbejdelse blev denne godkendt på bestyrelsesmøde d. 14. december 2017 og
herefter udsendt til alle forældre og ligger desuden tilgængelig på skoleintra.
Valg til bestyrelsen står for døren! 4 år er allerede gået og det betyder, at vi står over for valg til ny
skolebestyrelse. Enkelte forældrerepræsentanter ønsker af forskellige årsager ikke at stille op til valg igen
og dermed er der plads til nye friske kræfter. Vi glæder os til at byde velkommen til de nye
forældrerepræsentanter og ser frem til et godt samarbejde.
Fra statens side er der udstedt en præmiepulje til de skoler der lykkedes i at give et fagligt løft af de
svageste elever. Vores skole er én af de udtagende skoler. Bestyrelsen er orienteret om, at der er gjort
nogle tiltag fra ledelsens side for at eleverne trives samt at eleverne skal blive så dygtige som de kan, for at
løfte gennemsnittet ved de forestående eksamener.
I skrivende stund har vi fortsat 2 bestyrelsesmøder tilbage inden det ringer ind til sommerferie og dermed
også sætter et endelig punktum for denne bestyrelses virke. Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer i
skolebestyrelsen, skolens personale og skolens ledelse for et godt samarbejde gennem årerne.
Afslutningsvis vil jeg ønske den nye bestyrelse god vind fremover.
På vegne af Firkløverskolens skolebestyrelse ønsker jeg alle et fantastisk forår og en forhåbentlig varm
sommer.
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