Nytårsbrev – skolebestyrelsen, Sct.Hans
Skole
På vegne af skolebestyrelsen ønskes alle skolens forældre en glædelig jul og et godt nytår.

Skolebestyrelsen vil sig tak for et dejligt og konstruktivt år til jer forældre, personalet og ledelsen på
Sct. Hans Skole. Skolebestyrelsen arbejder på møderne og vi tager gerne jeres ideer og andre
indspark med på vores møder. I er derfor altid velkommen til at henvende jer til et af
bestyrelsesmedlemmerne for få en sag en drøftet eller afklaret.
Sæt allerede gerne nu kryds den 22. april 2020. Her holder vi skolebestyrelsens aften i april – her vil
det også være muligt at møde skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen sluttede året af med et møde torsdag den 12. december, hvor vi drøftede
åbningstider i SFO, AULA, retningslinjer for fravær, forældreråd og den kommende indskrivning til
Forårs-SFO.

Et punkt på dagsordenen er ikke bare lige noget som dukker op. Det har måske været drøftet på
tidligere møder, det er vendt hos medarbejderne og inden det endeligt kommer til en beslutning eller
afsluttende drøftelse på et af skolebestyrelsens møder.

I dette skoleår, har mobiltelefonpolitikken været drøfte af flere omgange. Det var på dagsordenen i
starten af foråret og en endelig politik faldt på plads i efteråret.

Fraværsregler har også været til drøftelse tidligere. Her i december er Undervisningsministeriet
kommet med de endelige regler og tolkninger, så bestyrelsen nu endeligt kan drøfte og tage stilling til
reglerne. Der er orienteret om disse regler til alle skolens forældre.

Skolebestyrelsen rettede sidste år henvendelse til Rådkvinde Susanne Crawley om pavillonens
tilstand. I år har vi fået besked om, at pavillonen skal nedrives i 2020 og der skal etableres ny SFOafdeling på skolen. I skolebestyrelsen er vi meget glade for, at der nu bliver taget hånd om
pavillonen, der skulle have været en midlertidig bygning, så vi får en mere moderne skole – også på
det bygningsmæssige område.

Kommunikation er tit et emne på skolebestyrelsens møder og særligt i år har der været talt meget om
det i forbindelse med indførelse af AULA. Bestyrelsen drøftede på sidste møde forældrenes reaktion

på det nye system. I bestyrelsen oplever vi, at AULA fungerer som beskedsystem. Bestyrelsen
erkender dog også, at AULA slet ikke har de samme funktioner som skoleintra. Disse funktioner
efterlyses meget hos skolens personale.

Et andet væsentligt emne i år har været justeringen af skolereformen. Bestyrelsen havde sammen
med skolens personale konstruktive drøftelser om skoledagens længde og hvad den reducerede tid
skulle bruges til.

Bestyrelsen har året igennem arbejdet med flere faste ting, f.eks. budget. Skolens bestyrelse har
også haft møder med elever og personaler, som har fremlagt problemstillinger i undervisningen eller
fortalt om undervisning. Dette er en del af skolebestyrelsens tilsyn med skolen, som bestyrelsen også
varetager.

Vi i bestyrelsen glæder sig til et nyt år. Vi ved ikke helt, hvad vi bliver præsenteret for eller hvilke
problemer, som der opstår. Men det er jo det fantastiske ved at sidde i en levende bestyrelse på en
levende skole.
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