SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2013/2014.
En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater
fra de enkelte møder findes på skolens intranet under punktet skolebestyrelsen og referater. Vi prioriterer
at referaterne løbende og så hurtigt det lader sig gøre er tilgængelig for alle her. Vi skal opfordre til at læse
referaterne og gerne at I kommer med kommentarer til dem eller ønsker til ændringer i skolen som I gerne
vil have at bestyrelsen tager sig af.
Vi skal gøre opmærksom på at skolebestyrelsen ikke blander sig i den daglige drift – men er med til at
udarbejde høringssvar- komme med forslag til fokusområder f.eks. kost, idræt eller andet.
Da alle referater er offentlige vil denne beretning således kun indeholde hovedtrækkene af de emner vi har
behandlet i løbet af det seneste skoleår.
Ny skolestruktur og ikke mindst skolereform i Odsherred

Skoleåret har naturligvis været præget meget af den nye skolestruktur og skolereform, hvor der nu med
rigtig virkning fra 1. august er etableret 2 skoler (En i Syd og 1 i Nord) de eksisterende skoler er således
blevet underafdelinger til de 2 skoler. Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter er fortsat ikke en del af denne
skolestruktur.
Vi forventer dog i løbet af det kommende skoleår at blive inddraget i den nye skolestruktur når emnet
kommer til at handle om ny struktur inden for specialområdet, vi vil i den forbindelse få afklaret at få
afklaret hvor vi er hende i forhold til den nye struktur i Odsherred. Vi har i forrige skoleår fremsendt vores
bud på tilhørsforhold i høringssvar til den nye skolestruktur.
Omkring den nye skolereform – så er den trådt i kraft og det vil vi for alvor mærke i løbet af de næste
måneder. Langt hen af vejen er vi dog i den situation at vi på mange områder allerede har arbejdet sådan.
Som forældre vil vi særligt mærke det omkrin g tidspunkter for møder og hvornår vi kan kontakte skolen –
det vil fremadrettet primært blive inden for normal arbejdstid – men det tror jeg kun er en vane der skal
ændres.

Inklusion

Omkring inklusion er der nedsat en styregruppe for inklusion, hvor skoleleder Charlotte Nørregaard nu er
kommet med i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har dog stået lidt stille på grund af skolestrukturen og den
nye skolereform.
Jeg har ligeledes i efteråret haft fortræde for Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor udfordringerne med
inklusion er drøftet.
Selvom arbejdet omkring inklusion ikke er på plads – er der dog en del børn der er blevet inkluderert.
Skolen her er med i processen omkring inklusion af vore elever og vi har elever som er blevet inkluderet og
børn der er på vej.
Vi følger denne inklusion tæt og kommer med kommentarer til den – vi har brug for at I som forældre
melder tilbage til os om det fungerer eller ikke fungerer. Jeg vil i den forbindelse opfordre alle til at læse
referatet fra den 08-04-2014, hvor vi havde besøg af Cenerchef Frans Falk fra Dagtilbud og uddannelse.
Valg til skolebestyrelsen

I foråret blev der lavet nye valgregler for skolebestyrelser i Odsherred kommune – men man glemte at høre
os. Efter flere møder belv enden på det hele dog at vi gør som vi plejer – da det er mest praktiske i forhold
til den konstellation vi er.

Høringssvar:



Vi har i årets løb givet høringssvar til kørsel for specialskoler, kvalitetsrapport for skoler, budgettet
for 2014 samt anvendelse af Lockoutmidler.

Taxaordning

Uhh – jeg tror jeg springer over  .... men jeg er nok nødt til at berøre emnet.
Som de fleste af jer både har set og mærket er der indført en ny taxaordning hvor det nu er Movia der i al
fald på papiret står som administrator af ordningen – men det er nogle helt andre der må få det til at
fungere.
Inden denne ordning trådte i kraft skal jeg oplyse, at vi havde vores bekymring om hvordan det ville komme
til at fungere, som vi også har kommunikeret videre i det høringssvar vi gav i foråret – og lige nu midt i det
hele er det som om al vores bekymring er gået i opfyldelse 
Jeg må dog tro og håbe på at vi finder en løsning der er acceptabel for alle.
Allerede i aften kommer Anders fra Vig busser og svarer på spørgsmål – og skolebestyrelsen vil inden for
den nærmeste uge udsende en registreringsblanket som I meget gerne må udfylde inden for en given tougers periode – så vi kan samle op på udfordringerne og få dem meldt videre til kommunen.
Skolen har igen og i langt højere grad end tidligere I forbindelse med et nyt skoleårs start anvendt
usandsynlig mange ressourcer på at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Sommerferielukning i SFO/Kløver i 3 uger



På baggrund af en spørgeskema undersøgelse ændrede vi sommerferielukning og flyttede ugerne
fra 28,29 og 30 til 29,30 og 31. Resultatet er at der i de uger der var åbent umiddelbart var flere
børn end tidligere. Vi vil dog inden for kort tid udsende et nyt spørgeskema, hvor vi vil evaluere på
hvordan det er gået samt herefter beslutte om det skal fortsætte i disse uger.

Kost



Skolen har en kostpolitik og hvis I ikke kender den så syntes jeg det er en god idé at læse den – det
har uden tvivl stor indflydelse på vores børns trivsel.

Nyt på skolen











Venskabsdage på tværs af klasser og alder
Morgensang hver fredag
Garagebyggeri – uden indhold – men det håber vi der kommer.
Uddannet ny seksualvejleder
Nye arbejdspladser til lærere og pædagoger i ferien
Computere til alle lærere og pædagoger
Obligatorisk lektiecafe i forbindelse med ny skolereform
Politik omkring on-linespil
Nye rygeregler fra 1. august – det er ikke længere er tilladt for elever at ryge på- eller udenfor
skolen
Der er mange andre forbedringer og vedligeholdelser som jeg ikke har nævnt her.

Efterårskonference



Familieafdeling har skåret ned på deltagelse i den enkelte elevs årlige konference – jeg skal i den
forbindelse anbefale at I forældre selv tager kontakt med jeres sagsbehandler dersom I ønsker jeres
sagsbehandler skal deltage.

Forældrecafe



I et samarbejde mellem skolens ledelser, 2 forældrerepræsentanter, Videnscenter og 2
sagsbehandlere afholdes der ca. 3 cafeaftner om året. Møderne afholdes primært med deltagelse
af forældre – vi kan dog indkalde forskellige personer som eksempelvis kommer med et oplæg til
møderne. Nogle af de emner der har været op er: taxa, måltider, hjælp i forbindelse med sorg,
ønske om søskende kurser, sagsbehandling og meget, meget mere. Vi har ikke været helt så stabile
i år – men håber at rette op på dette fremadrettet. Skulle der være nogen som gerne vil være med
til at stå for dagene – så modtages det med kyshånd 

Møde med politikkerne


Vi syntes det er vigtig at vore politikkere ved hvad det er for en skole vore børn går på og i den
forbindelse forsøger vi i efteråret at lave et arrangement hvor vil indbyde politikkerne og vise hvad
det er vi kan og hvad det er der gør en forskel for vore børn.

Elevråd



Som en af de meget få specialskoler fik vi sidste år etableret et elevråd. Her får
elevrådsrepræsentanterne de første erfaringer med at deltage i en større demokratisk
sammenhæng, og de vokser af det. Elevrådet har været med til et enkelt møde i dette skoleår og
der var mange gode input som vi også allerede har inført og en af de ting vi blandt andet arbejder
videre med er etablering af en parkour-bane.

Handicapprisen



Skolen blev i december tildelt handicapprisen for 2013. Det er vi meget stolte over. Begrundelsen
for tildeling af prisen, der består af 5000 kr., et kunstværk samt blomster er, at skolen og
Videnscenteret har gjort og gør en særlig indsats i forhold til undervisning og inklusion af børn med
opmærksomhedsforstyrrelserne ADHD, Autisme m. fl.

Præsentation af skolebestyrelsen:
På intranettet har hvert medlem lavet en lille præsentation af sig selv – og her kan I se kontaktoplysninger.
Forældrerepræsentanter:
Rikke Mørck Henriksen, Næstformand
Jane Mette Nielsen
Lene Danielsen, Formand
Vi har sagt farvel til:
Anne-Dorte Bogø Iversen
Annina Østergaard Nielsen
Mercedes Benz
Vi skal have valgt 2 repræsentanter for en 4-årig periode – samt 2 suppleanter for en 1 årig periode.
Medarbejderrepræsentanter:
Jan Erik Stenberg
Jørgen Elmedal (Pt. Er Lisbeth R indtrådt som suppleant for en periode da Jørgen er sygemeldt)

Herudover deltager skolen ledelse i møderne uden stemmeret v/Charlotte Nørgaard og Hanne Knudsen
Som tidligere nævnt tager skolebestyrelsen gerne mod henvendelser fra jer forældre, enten pr. mail,
telefonisk eller måske nemmest via Forældreintra. Kun på den måde får vi den bedste skole for vore børn.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde til mine kolleger i skolebestyrelsen, til skoleledelsen og til
skolens lærere og pædagoger. Jeg synes, at vi kan være stolte af vores skole og vores elever.
Dette var kun en smagsprøve på de ting, vi har arbejdet med i bestyrelsen i året der er gået.
Held og lykke til alle med det kommende skoleår.
Lene Danielsen, Formand for skolebestyrelsen

