Generalforsamling 30.3.2011
Skolelederens beretning 2011
Musikfestival

2010 var året, hvor skolen kastede sig ud i det helt store projekt,
nemlig at være medvært for Lilleskolernes musikfestival. Ikke blot
krævede det halvandet års forberedelse af en styregruppe, der havde
deltagelse af 6 af vores forældre, men også, at I alle var på banen i
dagene omkring selve festivalen. Som nævnt flere gange tidligere blev
det en kæmpesucces, og jeg har efterfølgende hørt, at mange af jer
forældre samtidig syntes, at det var hårdt, men sjovt at være med,
både på grund af, at I fik mødt og snakket med andre forældre, men
også, at I så vores børn i andre sammenhænge. Og vi er ikke blevet
skræmt mht. at gå ind i et tilsvarende arrangement igen på et senere
tidspunkt.

Lilleskoleinitiativer

Skolen var for snart 6 år siden initiativtager til en mindre udgave af
festivalen for indskolingsbørnene fra Lilleskolerne. De første par år var
vi 3 skoler, men sidste år nåede vi op på 6 skoler, så vi måtte dele det i
to sideløbende arrangementer, og i år vil der komme yderligere et par
skoler til.
I denne måned har skolen desuden været vært for et korstævne, der
havde deltagelse af to andre lilleskoler.
På voksenplanet var skolen også vært for et fællesforedrag for
bestyrelser og personale for 5 lilleskoler på Vestsjælland. Denne gang
var det Laila Jensen, der fortalte om trivsel og arbejdsglæde.
Alle tre aktiviteter er med til at skabe en forståelse blandt elever og
personale på skolerne, hvad det vil sige at være en lilleskole. I en tid
med en fragmentarisk faglighed, stigende dokumentation af paratviden
og en voldsom individualisering, er det vigtigt at være bevidst om de
værdier, vi står for, og de prioriteringer, vi som skole foretager os.
Som det også bliver nævnt i formandens beretning, har vi haft en
revision af vores værdigrundlag og udmøntning af disse. Et af
fokusområderne i vores løbende debat har været formidlingen af
værdierne til både nye og gamle forældre. Et af midlerne er
”artikelserien” Lilleskoleliv i Kløverbladet, hvor vi kommer ind på en
uddybelse af udvalgte værdier, samt eksempler på hvordan de bliver
praktiseret i hverdagen. Men vi vil også på intromøder, skole-
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forældremøder, temaundervisning o.a. i løbet af skoleåret, prøve at
synliggøre skolens værdigrundlag i ord og handling.
Skolestyrelsen

Skolen fik i efteråret en henvendelse fra skolestyrelsen. Skolestyrelsen
vurderer på baggrund af forskellige kriterier, hvorvidt skolens
undervisning står mål med folkeskolen, samt hvorvidt vi opdrager til
demokrati. De valgte denne gang at tage udgangspunkt i vores
hjemmeside, som meget nøje blev gennemgået for at de kunne danne
sig et overblik over vores undervisningsaktiviteter og
undervisningsform. Efter nogle sproglige justeringer over nogle
omgange fik vi godkendt vores synlighed og åbenhed, og hermed også
den skole, som vi laver i fællesskab. At kravene er skrappe og formelle
kan ses af, at vores tilsynsførende måtte lave en tilføjelse til deres
sidste beretning, da man ikke her må fokusere på delområder, som de
var blevet opfordret til på forrige generalforsamling, men i højere grad,
via beretningen, komme med en tjekliste.

Genopretningspakken

Der har været meget fokus på genopretningspakken, der er trådt i kraft
2011. Det betyder 100.000 mindre i tilskud i år, og som efter 3 år kan
betyde op til 250.000 mindre i tilskud i forhold til 2010, hvis planen
gennemføres fuldt ud. Om det bliver så slemt vides endnu ikke, da der i
forhandlingerne blev indført en genovervejelsesklausul, således at
besparelser måske ”stopper” halvvejs. Vi har i 2011 budgettet taget
højde for besparelserne, bl.a. gennem en ekstraordinær
skolepengestigning på 6% mod de normale 3%.
Men den bedste løsning på de udefrakommende nedskæringer er at
øge elevtallet. Derfor har vi særlig fokus på at få fyldt de tomme
pladser op. Et elevtal på 145 (som vi er dags dato) vil kunne modvirke
genopretningspakken, alt over vil give luft i budgettet og plads til
investeringer. Derfor er det glædeligt, at vi har fået en del indmeldelser
i løbet af vinteren, og at mange af dem har været til vores ”tynde”
klasser. Det er ligeledes glædeligt, at søgningen til vores 0.kl er stor,
således at vi nok fremover må regne med ventelister, når vi er færdige
med indskrivningen.
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Ringetider

Desværre er vi meget afhængige af de lokale busser. Derfor var det
nødvendigt, da man ændrede bustiderne, at vi også ændrede vores
ringetider. I skrivende stund ser det ud til, at vi også skal igennem en
større ændring omkring nytår, men det er nødvendigt, hvis vores elever
skal have mulighed for at kunne komme til og fra skolen med bus.
Derfor bliver en af udfordringerne også, at se hvilke muligheder nye
ringetider kan give for skoledagen og undervisningen.
Et andet fokusområde er indførelse af interaktive tavler i klasserne.
Økonomien tillader desværre ikke, at vi kan få opsat i alle klasser, men
målet er at tage det første skridt i den retning, både materielt og
uddannelsesmæssigt.
Og så skal vi selvfølgelig arbejde videre på, at Sdr. Jernløse Lilleskole
forsat er en spændende, attraktiv og udviklende skole at være barn,
forældre eller ansat på.

Personalet

Heldigvis har vi igennem de sidste par år haft stor ro og stabilitet på
personalesiden. To barsler og en øget støttebevilling har sørget for de
små ændringer, der har været. Heldigvis har vi en god, energisk og
stabil personalegruppe – ikke kun blandt lærerne og personalet i D. 7.
Himmel, men også på kontoret og i ”skurvognen”. En faktor, der både
styrker og giver basis for vores forsatte udvikling, og et hold, der
sammen med jer udgør en super skole.
Til sidst en stor tak til børn, forældre, bestyrelse og ansatte på Sdr.
Jernløse Lilleskole for et godt samarbejde og for jeres bidrag til vores
skole.

Tonny Tang Christiansen
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