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Konstituering
Bestyrelse

Annemette Ellefsen
Brian Willumsen
Jan Helmark
Jacob Madsen
Lasse Gulstad Larsen
Truels V. Bisgaard
Jonas Ruus

Udvalg

Faste:
Økonomi
Drift
Ansættelse

formand
næstformand
kasserer
medlem
medlem
suppleant
suppleant

AE
BW
JH
JM
LGL
TB
JR

JH, AE, BW, Tonny og Lotte
BW, JR, Stefan og Tonny
AE, LGL, JR samt Tonny, Lotte
og 2 lærere på trinnet

Ad hoc:
Kommunikation

AE, TB, JH, LGL, JM og Tonny

Tilsynsførende

Rene B. Christiansen og konsulent Michael Jurcenoks

Status

I år har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder og 2 fællesmøder med
personalet. 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 kommunikation, 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.
Netværksmødet foregik i år på Rørvig Friskole. Der var inviteret alle
ansatte og bestyrelsesmedlemmer på Rørvig, Højbo, Sorø, Bregninge
og Sdr Jernløse. Steen Hildebrandt hjalp os med at se ind i fremtiden
og hvad den kræver af vores undervisning i dag!
På grund af tilslutningen til skoleforældremødet har vi valgt at holde
næste møde, når behovet viser sig.

Sdr. Jernløsevej 51

4420 Regstrup

kontor@sj-lilleskole.dk

tlf: 59 18 32 59

www.sj-lilleskole.dk

fax: 59 18 32 54
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Besøg

Genopretnings
pakken

I foråret tog vi på besøg på Norddjurs Friskole. Det er blevet en
tilbagevendende tradition at tage på disse inspirationsture. Det er altid
frugtbart at møde andre skolefolk og erfare hvordan de griber opgaven
an derhjemme. Vi får også altid en god snak om ideerne bag praksis.
Det giver os ligeledes en god anledning til at se hjem på os selv med
nye øjne og så giver samtalen undervejs et godt samspil i bestyrelsen
bagefter.
På Norddjurs oplevede vi blandt andet en helt unik tilgang til
udsmykning af skolen. Al udsmykning er udført af eleverne, efter
grundige studier forud. Her anvendes fortrinsvis meget lødige
materialer som glas, keramik, bronze og mosaik. Skal kunne holde i 100
år! De inddrager gerne fag som kunsthistorie, kemi, fysik,
billedkomposition samt det egentlige håndværk.
Forrige regering besluttede som følge af landets trængte finanser, at
skære ned på statstilskuddet til de private skoler over en årrække.
Således går vi fra et tilskud på 75 % af kommuneskolernes forbrug, til
71 %. Derfor valgte vi denne gang at sætte skolepengene op med 6 %,
resten mener vi at kunne dække gennem stigende elevtal og almindelig
økonomisk påpasselighed.

Forældreopgaver

Efter inspiration af løsningen af forældreopgaverne i forbindelse med
forrige års musikfestival, har vi valgt at følge samme model til løsning
af årets opgaver med arbejdsdage, lejrskoler, pædagogisk dag og
andre aktiviteter, der nyder godt af vores fælles hjælp til skolen.

Vision

De forløbne to år har vi arbejdet med en nyformulering af skolens
vision. Det er endt med en noget anden form, som efterhånden vil
dukke frem på hjemmesiden. Undervejs har både forældre og lærere
bidraget med vigtige kommentarer.

Rengøring

Med jævne mellemrum ser vi nærmere på kvalitet og pris på skolens
rengøring. Den var nu blevet for dyr og dårlig med et selskab. Da vi nu
har flere børn og arbejde nok, valgte vi at prøve med to timeansatte
medarbejdere. Det ser ud til at fungere rigtigt fint med Khampoon og
Jytte.
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Fælles
forældrerådsmøde

Vi har igen i år afholdt et fælles forældrerådsmøde. Det blev afholdt
december med repræsentanter fra næsten alle klasser. Fælles
forældrerådsmøde er et møde, bestyrelsen holder sammen med
forældrerødderne i alle klasserne. Formålet med mødet er at dele
erfaringer, snakke om arrangementer og om hvad der sker i de
forskellige klasserne. I år var der stor fokus på, hvad forældrerådets
opgaver er, og hvordan kan klasserådet gøre sit til, at der bliver taget
godt i mod nye elever og forældre. Der kom også gode ideer som
bestyrelsen vil arbejde videre med. Referat kan ses på intra. Der var
stor enighed om, at det var et godt møde, og at det ville være
værdifuldt at fortsætte med at afholde fælles forældrerådsmøde een
gang om året. Så nu er det vist blevet en tradition.

Kommende år
Børnehuset

Holbæk kommune har valgt at nedlægge den kommunale drift af
Børnehuset til sommer. Vi har i denne forbindelse besluttet at vi vil
søge at købe og drive Børnehuset videre.
Børnene får en meget fin oplevelse af skolen, ved at lære de ældre
skolebørn at kende i børnehavetiden, og får således en let overgang til
skolegangen.
Vi får også mulighed for at lade inspirationen flyde mellem skole og
børnehave og skabe en fin sammenhæng i den pædagogiske
tankegang.
Det skal dog stadig være muligt at benytte Børnehuset som et særskilt
tilbud, uden at fortsætte i skolen, alt efter forældreinteresse.

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?

Skoleforældremødet

Vi vil i det kommende år prøve at genoplive skoleforældremødet, måske
placeret om efteråret, modsat generalforsamlingen. Oprindeligt var
dette møde en vigtig del af skolen beslutningsproces, og det ser vi nu
ud til at mangle. Mødet er bestyrelsens mulighed for at høre om hvad
der rører sig blandt forældrene og deres mulighed for at komme i
direkte dialog med bestyrelsen. Og der bør være et adelsmærke for
vores skoleform!
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Kommunikation

Vi er begyndt at se nærmere på de forskellige måder, som skolen
meddeler sig til forældre og omverden, samt hvordan vi indbyrdes
bedst muligt får talt sammen. Her vil vi se både på møders antal og
indhold. Og se på måden forældre kan nå deres børns lærere og
hvornår. Desuden skal vi have revideret hjemmesiden.

Sidst

Truels har valgt ikke at stille op, da hans barn går ud af 7. klasse til
sommer. Han vil dog sidde med i sine udvalg helt frem til
sommerferien. Tusind tak for din tid og særdeles inspirerende bidrag til
vores arbejde samt meget behagelige væsen at mødes med!
Ligeledes en meget stor tak til Robert Guglielmetti, der har siddet en
årrække i bestyrelsen, og blandt meget andet, hjulpet os til at styre
økonomien. De seneste år har han gjort det som ekstern konsulent,
men må nu takke af på grund af rigeligt arbejde. Tak for din store
indsats og varme interesse for skolen.
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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