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Status
Møder

I år har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder, 2 fællesmøder med personalet og
1 skoleforældremøde. Et af bestyrelsesmøderne blev afholdt en lørdag som et
heldagsmøde, hvor vi drøftede en kommende 5-årsplan for skolen. Det ene
fællesmøde med personalet handlede om skolens visioner, og det andet
drejede sig om den årlige evaluering af skolen. Vi har også deltaget i
Lilleskolernes årlige træf og kvartalsmøder, samt netværksmøder med andre
skoler. På grund af tilslutningen til skoleforældremødet har vi valgt at holde
næste møde, når behovet viser sig.

Vedtægter

I årets løb har vi endeligt fået vedtaget de nye vedtægter for skolen på to
ekstraordinære generalforsamlinger. Den første på årets første skoledag med
ca 200 deltagere og den anden en måned efter med to deltagere (!).
Vedtægterne er efterfølgende blevet godkendt af Undervisningsministeriet.
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Idasletten

Idasletteprojektet har trukket noget i langdrag, da det har måttet skifte
hænder nogle gange undervejs. Vi har ikke selv været hurtige nok til at
udnytte den første tilladelse, så sagen har været behandlet to gange i
kommunen. Det har derfor været hårdt arbejde at holde dampen oppe og
følge projektet til dørs, men nu har vi fået en byggetilladelse og forventer at
bygge et bålhus i år. Hurra!

Vision

Vi startede visionsarbejdet forrige år og har i det sidste år også brugt en del
tid på at debattere og gennemarbejde en skitse til en ny vision og tilhørende
værdigrundlag for skolen. Det er nu kommet så langt at det er til en
afsluttende høring hos lærerne og vil efter en sidste gennemskrivning blive
fremlagt sidst på foråret.

Musikfestival

Sammen med Holbæk lille Skole stod vi for årets afvikling af musikfestivalen
for landets Lilleskoler. Den blev afholdt på deres arealer og lokaler samt med
lån af faciliteter af Stenhus Gymnasium. Den forløb lige så fantastisk som man
kunne ønske sig, og alt gik som det skulle. Vi har efterfølgende fået mange
roser for arrangementet fra de deltagende skoler. Jeg tror, alle som var der,
følte glæden ved at løfte i flok, og samtidig fået årets skoleoplevelse. Både
med musikken, workshops, samværet i det hele taget og ikke mindst
sammenspillet bag kulissen. Også en stor tak til alle de medarbejdere, der her
har ydet en indsats udover det sædvanlige og bidraget til eventyret!

Den Lille

Vi skal ikke glemme, at vores skole for nogle år siden tog initiativ til at afholde
en eendagsmusikfestival for indskolingstrinnet. Det gør vi sammen med Sorø
og Ryvangen. Det går på skift mellem skolerne at afholde den. Festivalen får
ikke lov til at vokse sig større end de tre skoler, da det passer bedst til
børnene på dette alderstrin. Til gengæld er denne fine tradition givet videre
til andre lilleskoler som også er begyndt at afholde en festival for de yngste
elever. Denne festival er et af medarbejdernes egne projekter, som vi andre
blot kan glæde os over finder sted på en skole med medarbejdere som vores!

Kommende år
Kommunikation

I det kommende år vil vi se på kommunikation både indenfor skolens egne
vægge og udadtil.

Engagement

Vi vil også rejse en debat om vores engagement i skolen, både som elever,
forældre og medarbejdere. Hvordan det stiller sig på vores skole, som ikke
længere brænder med den første hellige ild af pionerånd, men mere virker i
kraft af traditioner. Er der en lyst vi skal genopfinde, eller skal vi noget helt
andet?

Norddjurs

Bestyrelsen vil i år besøge Norddjurs Friskole i Grenå som et led i vores søgen
efter ny inspiration og viden. De er blandt andet kendt for et meget
velgennemtænkt nybyggeri med indbyggede udsmykninger, udført
udelukkende af elever i en meget høj kvalitet. Der er netop udgivet en lille
bog om det. Se den på deres hjemmeside.
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Sidst

Birthe Nicolaisen, Dorthe Petersen og Hans Plovstrup har valgt ikke at stille op
til bestyrelsen ved dette valg, derfor vil vi sige mange tak, for den store
indsats og særdeles gode samarbejde vi har haft med dem i bestyrelsen.
Også en stor tak for det gode og inspirerende samarbejde vi har med Tonny
og Lotte samt en stor tak til de øvrige medarbejderes engagerede sammenspil
ved vores fællesmøder.
pbv
Annemette Ellefsen
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