Nyt fra skolebestyrelsen:
Skolebestyrelsen har holdt skoleårets sidste møde. På mødet var der flere punkter til afgørelse.
Nogen mere vigtige end andre og nogle med konsekvenser for os alle sammen.
Et af de første punkter var arbejdet med at modtage nye forældre i børnehaveklassen efter
sommerferien. Bestyrelsen ønsker at holde fast i traditionen og ser allerede nu frem til den 12.
august, hvor et nyt hold forældre starter i børnehaveklassen.
I forbindelse med næste skoleår har vi bestyrelsen drøftet skoledagens længde. Bestyrelsen har efter
indhentede synspunkter fra skolens personale valgt at i indskolingen, altså fra 0.- 3. årgang,
reduceres skoledagen, så eleverne tre dage om ugen har fri 13.15. På mellemtrinet veksles 1 – 2
timer til dobbeltlærertimer. Endelig har skolens overbygning ikke nogen reduktion i timer. Timerne
bruges i dag fornuftigt og lærerne oplever at have brug for timer til lektier, større opgaveskrivning, til
besøg eller deltagelse i projekter.
Skolens mobilpolitik var oppe til revision. Udviklingen indenfor teknologien foregår med ekspresfart
og overhaler derfor nogle gange skolens principper. For skolens bestyrelse er det vigtigt at beholde
skolen mobilfri, så vi kan styrke elevernes samvær og nærvær. Bestyrelsen synes det er vigtigt at
mobile enheder også bruges i skolen, når det har en funktion i undervisningen eller til andre
pædagogiske aktiviteter.
Endelig havde bestyrelsen af en flok elever fra 4. y, som gerne vil have mulighed for at være inde i
det sidste frikvarter fra 13.35 – 13.45. I bestyrelsen ville gerne honorere klassen for initiativet og
kunne tilslutte os forslaget. Det er nu op til den enkelte lærere om eleverne må være inde i
frikvarteret.
Som afslutning på mødet var vi ude at se det nyrenoverede madkundskabslokale og musiklokale. Det
bliver dejligt for eleverne at komme tilbage til de nye faglokaler efter sommerferien.
Skolebestyrelsen ønsker alle en god sommer og vi glæder os til at fortælle om arbejdet
skolebestyrelsen igen i det nye skoleår.
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