Generalforsamling 11.4.2012
Beretning, skoleleder
Orlov og sygdom

Siden sidste generalforsamling, har vi haft et år med orlov,
barselsorlov, uddannelse og langtidssygdom. Vi har klaret det
med at dække nogle af timerne internt, lavet faglige rokader og
ansat vikarer. Heldigvis har vi en personalegruppe, der går ind og
tager over, bakker op og støtter på alle mulige måder. Men det er
også hårdt, i længere tid at køre med færre faste, da meget af
planlægningen og initiativet i den undervisningsform, vi kører, er
svært at bidrage fuldt ud til, når man kommer ind som vikar.

Uddannelse

Derudover har vi haft Tina og Louise i gang med to lidt større
uddannelser, nemlig som hhv. læsevejleder og AKT-lærer. Tina er
færdig – Louise bliver færdig her i foråret. Vi er lige nu i gang
med at planlægge, hvordan vi bedst muligt for glæde af deres
nye viden, og hvordan vi får bygget deres områder op. Men vi
glæder os over, at vi også her er blevet styrket fagligt.

Ringetider

I forbindelse med det nye skoleår, blev busplanerne ændret på en
række afgange. Det medførte, at vi måtte ind og lave om på
vores ringetider, således at eftermiddagsmodulerne blev flyttet til
om morgenen. Det var et tilvænningsspørgsmål, at 3. til 7. klasse
skulle starte kl. 8, men det gav os samtidig muligheden for, at
udvide vores timetal for de 2 mellemtrin, så klasserne hver især
har fået op til 120 timer mere undervisning om året. Timer, som
vi har fordelt både på dansk og engelsk, men også på musik og
idræt, afhængig af klassetrin.
Indskolingen møder forsat 8.50, men de nye ringetider giver dem
en god start, da de er ”alene” i Den 7. Himmel fra 8.00 til 8.50.
I efteråret tilførte vi Den 7. Himmel en ekstra person i de første
eftermiddagstimer, der hvor der er flest børn. Det viste sig hurtigt
at gøre en stor forskel, og derfor er det nu gjort permanent.

Musikskole

Vi fik før sommerferien et tilbud om, at musikskolen
Skovbakkehus, som også laver musikskole på bl.a. Bregninge
Bjergsted Friskole, ville tilbyde instrumentalundervisning om
eftermiddagen. Der viste sig at være en stor interesse, der er
mere end 30 tilmeldte på de forskellige hold. Desværre har der
været en del aflysninger, hvilket vi må tage med ind i
overvejelserne og evalueringen i forhold til næste år.
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Korstævne

Ligesom sidste år var Sdr. Jernløse Lilleskole hoveddrivkraften i
det årlige korstævne, der denne gang havde deltagelse af Rørvig
Friskole, Højbo Friskole, Bregninge Bjergsted Friskole, Holbæk
Lille Skole, Sorø Friskole og os. Man havde denne gang besluttet
at lade det styre af en professionel dirigent med hjælp fra
professionelle musikere. En noget dyrere løsning, men samtidig
en kæmpeoplevelse for både børn og voksne og en flot koncert
som slutresultat. Arrangementet er heldigvis vokset sig så stort at
vi er nødt til at rykke ind i større lokaler uden for skolen.

Teater og koncert

Vi prøver at prioritere kulturoplevelser højt her på skolen. Derfor
er det vigtigt, at der hvert år er et teaterarrangement og en
koncert. Det er ikke altid, at vi kan får stykker og kunstnere, der
kan dække hele vores aldersgruppe, men at vi i stedet i vores
valg får tilgodeset alle i løbet af 2-3 arrangementer.
Derudover har en del af vores klasser været på Fair Play for her
at indgå i nogle skabende processer i teaterets arbejde med nye
stykker. Det har været nogle spændende processer, de har været
igennem – og selvfølgelig har de fået lov til at se slutresultaterne.

Lektiecafe

En gruppe forældre oprettede i efteråret en lektiecafe efter
skoletid. På skift er de der mandag til onsdag, hvor børnene så
har mulighed for at få hjælp til deres lektier/hjemmearbejde.
Antallet af børn, der føler behov for at bruge det er ikke altid lige
stort, ligesom at lektiemængden også er væsentlig mindre i vore
temaperioder. Men et rigtig godt initiativ, der er rigtig godt i tråd
med skolens værdier og ånd.

Smartboards

Kort før jul fik vi investeret i skolens 3 første smartboards. Vi
håber, at de er med til at give vores brug af it et løft. Det er
planen at de næste smartboards kommer op i løbet af foråret.

Skolebesøg

Som I kan læse i formandens beretning, har vi stor glæde af at
tage på besøg på andre skoler. Men i år har der også været en
stor interesse den modsatte vej. Lilleskoleforeningen har henvist
3 nystartede skoler til at tage kontakt til os for at få råd,
vejledning og ideer omkring det at starte og drive en lilleskole/ fri
skole. Og det er jo aldrig dårligt at kunne få lov til at fortælle om
VORES skole.
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Søgning

Vi oplever lige en stor interesse for og søgning til Sdr. Jernløse
Lilleskole. Vi forventer næste år kun at have nogle få pladser i
kommende 6. klasse – ellers er alt optaget. Samtidig er vi
begyndt at have ventelister til de fleste klasser, hvilket medfører,
at vi nemmere kan fylde ledige pladser op. En dejlig situation at
stå i og en god position at planlægge og budgettere ud fra.

Inklusion

Vi vil i det kommende år have fokus på en række områder, nogle
af dem er nævnt i formandens beretning. Men et af områder vil
være inklusion. Vi skal kigge på, hvordan vi bedst kan rumme
børn, der kræver særlig opmærksomhed – for det skal vi kunne!
Men spore os ind på, om der er grupper af børn, der profiterer
mere af vores undervisningsform end andre, og hvorledes vi får
skabt en balance mellem resursestærke og svage. Og hvordan vi
får skabt de bedste rammer og tilbud, når tilskuddene til
specialundervisning kommer under voldsom forandring august
2013?

Tak

Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til
medarbejderne for deres rigtige store indsats
– til forældrene for i fællesskab at skabe en god skole -til
bestyrelsen for et produktivt og givtigt år, hvor vi har haft en del
bolde i luften – og til Lotte og Charlotte for at være med til at
skabe et godt og konstruktivt team.
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