Årsberetning 2017 – Firkløverskolen Give, forældrebestyrelsen

Vi har i bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder hen over dette skoleår. 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 Firkløverskolen Gives
forældrebestyrelse.
Traditionen tro deltog en forældrerepræsentant fra bestyrelsen på forældremøderne i starten af skoleåret,
hvor denne havde et kort oplæg med henblik på at oplyse om bestyrelsens opgaver og sikre, at forældre
ved besked om, hvem de kan henvende sig til. En vigtig del af dette tiltag er også, at vi får gode input og
spørgsmål som bruges i vores fremadrettede arbejde. Det er besluttet, at en forældrerepræsentant fra
bestyrelsen deltager på forældremøderne i starten af skoleåret 2017/2018.
I forbindelse med ansættelse af personale, var bestyrelsen i sidste skoleår udfordret i forhold til at stille det
antal forældrerepræsentanter til ansættelsessamtalerne som forretningsordenen foreskrev. Derfor
ændrede vi i starten af dette skoleår forholdene, og vi bestræber os nu på, at der er minimum 1
forældrerepræsentant til ansættelsessamtalerne. I denne forbindelse kan også nævnes, at der gennem de
sidste 2-3 år har været et relativt højt flov i udskiftningen af personalet (primært grundet pension), og at
skolens ledelse forventer, at dette er faldende.
Efter en god dialog og drøftelse i bestyrelsen blev Firkløverskolens ”Trafik politik” godkendt på
bestyrelsesmødet i oktober. Denne findes på skoleporten og vi vil gerne opfordre til, at alle læser den
igennem.
I efteråret og igen i foråret deltog 2 forældrerepræsentanter fra bestyrelsen sammen med skolelederen i
dialogmøde mellem skoleafdelingen, BFU og skolerne. På møderne blev vi orienteret omkring et
læringsudviklingsprojekt, som Vejle Kommune står bag. Projektet hedder ”ONTARIO” og er udført i
samarbejde med en gruppe fagfolk fra Canada. Det er et ledelsesprojekt til udvikling af elevernes læring og
udvikling. Der lægges vægt på, at eleverne skal spørge sig selv hver dag: ”hvad skal jeg lære”, ”hvorfor skal
jeg lære det” og ”hvornår/hvordan ved jeg, at det er lært”? Bestyrelsen glæder sig over et sådan projekt.
Kvalitetssikringsrapporten for 2015-2016 blev frigivet i december og bestyrelsen har på de efterfølgende
bestyrelsesmøder drøftet udfaldet med udgangspunkt i, hvordan vi som skole kan handle og forbedre de
steder i rapporten, hvor resultatet giver anledning til dette. Bestyrelsen har i samarbejde med skolens
ledelse udarbejdet en udtalelse til rapporten, som sammen med kvalitetssikringsrapporten nu er at finde på
skoleporten.
Forældretilfredshedsundersøgelsen 2017 blev gennemført i januar måned. Besvarelsesprocenten på
Firkløverskolen endte på 69,2%, hvilket er lidt under besvarelsesprocenten i hele Vejle kommune, som var
på 73,5%. Overordnet kan det siges, at forældretilfredsheden med Firkløverskolen har været stigende siden
sidste undersøgelse. Desuden kan tilføjes, at forældretilfredsheden med Firkløverskolen på de fleste
parametre er større end i Vejle Kommune samlet set og på de øvrige parametre er tilfredsheden som i Vejle
Kommune samlet set. I forbindelse med undersøgelsen er 2 forbedringspunkter synliggjort og skolens
ledelse har fokus på at gøre en indsats her.
Skolebestyrelsen har i forbindelse med en ny ressourcetildelingsmodel drøftet, hvilken model der var bedst
egnet til Firkløverskolen, og har i samme forbindelse indsendt høringssvar. Den nye
ressourcetildelingsmodel er nu en realitet og den vil betyde en marginal ændring i økonomien for
Firkløverskolen.

En af skolebestyrelsens opgaver er at godkende skolens budget og på bestyrelsesmødet d. 6. april blev
budgettet for 2017 godkendt.
Onsdag 26. april afholdte vi for 3. gang et temamøde med elevrådene/børnerådet fra alle 4 afdelinger og i
år var temaet ”BEVÆGELSE”. Som en del af programmet havde vi inviteret en bevægelseskonsulent fra
Vejle kommune, og med en faglig viden førte han os gennem ideer og gode måder at få bevægelse med ind
i skoledagen. Både børn og voksne have en god oplevelse og gik derfra med ny viden og ideer. Målet er, at
elevrådene/børnetrådet med succes skal arbejde videre med dette i klasserne i samarbejde med
personalet.
Bestyrelsen er glad for at se, at der løbende gennem året er foretaget renovering på Givskud afdeling og
ligeledes at, legepladsen på Ikær afdeling er blevet bygget op igen. Dette til glæde og gavn for både børn og
voksne.
Et fast punkt på vores bestyrelsesmøder er et punkt vi kalder ”bordet rundt”. Her sikrer vi, at vi får drøftet
eventuelle henvendeler vi måtte have fået. Vi vil gerne opfordre alle forældre til at henvende sig til os,
såfremt I måtte have punkter I ønsker belyst. Vi prioriterer jeres punkter og input meget højt, og vi er
overbevist om, at vi på denne måde kommer tættere på hinanden.
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der løbende er sket ændringer blandt
de forældrevalgte repræsentanter i bestyrelsen i dette skoleår. Jeg vil gerne takke Linda Griffin, Merete
Hviid Flensborg og Jacob G. Sand for deres indsats i bestyrelsen og ønske dem god vind fremover. Samtidig
er jeg glad for at sige velkommen til de 3 suppleanter Kirsten Fyhn, Jørgen Arndal Nielsen og Daniel Vibjerg
som er trådt ind i bestyrelsen i stedet. Sidst nævnte er valgt som næstformand og jeg ser med glæde frem
til et godt formands samarbejde.
Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer i skolebestyrelsen, skolens personale og skolens ledelse for et godt
samarbejde gennem året.
På vegne af Firkløverskolens skolebestyrelse ønsker jeg alle en fantastisk sommer.
Pia Søndergaard Aagesen
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