22. august 2017

Årsberetning fra skolebestyrelsen ved
Ferslev Skole, skoleåret 2016-2017
Bestyrelsesarbejdet i det forgangne skoleår kan opdeles i 4 kategorier:





Skole/hjem samarbejde
Politisk arbejde
Udviklingsprojekter
De indre linjer og drift

I nedenstående uddybes hvert af de 4 temaer.

Skole/hjem samarbejde
Behovet for øget forventningsafstemning mellem skole og hjem gjorde, at skole/hjem samarbejdet kom i
fokus henover sommeren 2016.
Skolebestyrelsen arrangerede forskellige dialogmøder, og udarbejdede efterfølgende en handleplan med
sigte på øget samarbejde mellem skole og hjem. Henover året har vi således arbejdet med følgende:








Prioritering af deltagelse af ledelse og bestyrelse på alle forældremøder (august/september)
Afholdelse af forældrecaféer mhp. instruktion i brugen af forældreintra og læringsportal
Revitalisering af informationsfolder (som ligger på hjemmesiden
http://ferslevskole.skoleporten.dk/sp/77804/file/Fullscreen/27d8faeb-6d0a-4111-9e85-ed0c2367f3b1
Afholdelse af dialogmøde om kommunikation mellem skole og hjem for alle forældre (afholdt i januar)
Øget synlighed af skolebestyrelsen (via billeder, ved arrangementer og nyheds up date)
Visioner og drøftelser om afholdelse af et forældrearrangement med fokus på børnenes læring og
dagligdag på skolen
Revidering og godkendelse af princippet for skole/hjem samarbejde.

For at levendegøre det nye princip for skole/hjem samarbejdet er det nødvendigt at konkretisere, hvad
princippet helt lavpraktisk betyder i det daglige virke. Derfor skal der på forældremøderne i
august/september 2017 arbejdes med en udmøntning af principperne i de enkelte klasser.

Politisk arbejde
Som skolebestyrelse skal vi via høringssvar forholde os til forskellige områder fra Aalborg Kommune, og vi
har givet vores mening til kende på den politiske arena, hvilket medførte:



Drøftelser i relation til de politiske planer vedr. indførelse af fælles ledelse
Udarbejdelse og indsendelse af høringssvar vedr.:
 Skolens administration
 Specialbefordring af elever i skoleforvaltningen
 Fritidstilbud
 Ny licitationsmodel og ny model for ressourcetildeling til specialområdet

Udover de formelle høringssvar har vi:






Taget direkte kontakt til rådmænd i relation til et af høringssvarerne
Deltaget i borgermøde i Gigantium
Deltaget aktivt i mobiliseringen mod licitationsmodellen sammen med andre skolebestyrelser i Aalborg
Kommune – herunder medarrangør af en politisk debat mellem skoleudvalg og skolebestyrelse vedr. ny
licitationsmodel
Taget stilling til høringer – uden indsendelse af høringssvar vedr.:
 Lukning af Løvvangsskolen
 Ny model for tosprogsområdet
 Frivillig sammenlægning af Vaarst-Fjellerad og Gistrup skoler

Udviklingsprojekter
Som skolebestyrelse har vi fulgt med i de mange spændende tiltag og projekter, skolen arbejder med,
eksempelvis:






Skolehaven
Alternativer til ”den gode klasse”
Elevrådsaktiviteter og indkøb
Udviklingsarbejde omkring DUS indholdsplan
Input/henvendelser fra forældre

De indre linjer og drift
Ud over selve bestyrelsesarbejdet, har vi arbejdet meget med de indre linjer i forhold til at blive helt skarpe
på, hvad vi som bestyrelse skal, kan og vil, samt hvad vi ikke skal, kan og vil. Og det har været tidskrævende,
men også en lærerig og god proces.
Derudover er der også en række tilbagevendende driftsopgaver for bestyrelsen. Nedenstående fremhæver
nogle af de ting, vi her har arbejdet med:












Haft besøg af en konsulent fra kommunen på bestyrelsesmøder for at få klarhed om bl.a.
skolebestyrelsens beføjelser, samt udformning af - og opfølgning på principper.
Haft principielle drøftelser og beslutning om ferielukning i DUS
Deltaget i forskellige dialogmøder og kurser i regi af ”skole og forældre”
Udarbejdet og godkendt ny forretningsorden
Haft drøftelser om mediepolitik og digital dannelse
Truffet beslutning om, at der skal findes et alternativ til Rynkebyløbet
Haft fokus på kulturskolen med henblik på øget deltagelse i aktiviteter via øget kommunikation
Udarbejdet årshjul – hvoraf de driftsmæssige temaer, som vi behandler på bestyrelsesmøderne
fremgår (se årshjulet ved at klikke på linket
http://ferslevskole.skoleporten.dk/sp/270080/file/Fullscreen/7fe2edf7-845d-410c-bf34-24ddd470766e
Udarbejdet procedure i relation til ansættelser
Planlagt samt afholdt arrangementet om børn og medier




Arbejder nu med udarbejdelse af princip for principper (som et arbejdsredskab, der skal understøtte
ensretning af både arbejdsprocesser omkring - og endeligt produkt af principper)
Uddannet en af forældrerepræsentanterne til instruktør ved landsforeningen ”Skole og Forældre”

Afrunding
Bestyrelsesarbejdet er svært at synliggøre og kommunikere. Vi håber, at ovenstående kan være med til at
give et indblik i, hvad vi går og laver. Men husk, at I er altid meget velkommen til at tage kontakt til os, hvis I
har spørgsmål eller lign.

På vegne af skolebestyrelsen
Anne Lohman

