
Bestyrelsens beretning 2014/2015

- Først og fremmest stor tak til ledelse og personalet for endnu en forbilledlig indsats 

for vores skole

- Vi har en skole vi kan være stolte af – vi har udfordringer som alle andre – men vi 

anerkender dem . og løser dem

Strategiproces

- I bestyrelsen søsatte sidste år en strategi proces med fokus på områder som 

- PR

- Trivsel

- Undervisning

- SFO

- Vi har haft fælles møde med personalet som resulterede i en række overordnede 

betragtninger på områderne

- Trivsel – fællesnævner rummelighed og forståelse for fællesskabet. Skolen er et sted for 

vores børn og ikke kun et sted for mit barn

- SFO – flere gode ideer til nye tiltag, forældre inddragelse mm

- PR – synliggørelse af skolen i et større område er efter vores opfattelse vigtigt for at sikre 

tilstrømningen af børn

- Processen har taget længere tid end forventet men målet er at bestyrelsen og skolen får 

nogle kendte milepæle at arbejde hen i mod – nogle mål som vi håber at kunne indfri

Forældre opbakning

- På en skole som vores at forældreopbakning essentiel

- Det gælder til arrangementer, generalforsamlinger, rengøring og arbejdsdage

- Men også til skolens personale og ledelse

- Tendensen er kan vel bedst beskrives som faldende, særligt til arbejdsdagene. 

- Det er noget vi er opmærksomme på i bestyrelsen, og forskellige modeller er vurderet, men

det er vigtigt at forstå at arbejdsdagene er med til at holde skolepengene på et lavt niveau

- Det er også vigtigt på så lille en skole at bakke op om ledelse og personale – de gør en 

kæmpe indsats for at få fællesskabet til at fungere ud fra højeste fællesnævner.



-

Skolekøb/leje

- Den 30. juni har vi ikke længere en lejekontrakt

- Der har været en del forsøg fra aktivitetshusudvalget i Nimtofte på at få overdraget skolen, 

hvilket ikke er lykkedes

- Dialog med kommunen om forlængelse eller køb

- Markant mangel på vedligehold fra kommunens side

- To spor – køb eller leje

- Målrettet arbejder vi på at købe skolen på nogle fornuftige vilkår

- Så inden sommerferien har vi helt sikkert en afklaring på den situation

Diverse

- Der er blevet lavet et nyt internt netværk således at der nu er internet alle steder på skolen

- Der bliver indkøbt 20 nye bærbare pc’er og 4 ipads mere

- Så skolen er opdateret til en mere digital tidsalder

- Arbejdet i bestyrelsen har været spændende, udfordrende og udviklende. Jeg synes vi har 

en super god bestyrelse som supplerer hinanden godt og som har en masse energi og 

fremdrift. 

- Håber at der er en blandt jer der har lyst til at stille op til bestyrelsen når der om et øjeblik er

valg til bestyrelsen.

-


