SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.
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 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 skoleleder
Vi sagde i foråret farvel til Charlotte Nørregaard – som i sin tid var med til at
starte skolen op. Charlotte havde en stor passion for skolen og har ydet et
fantastisk stykke arbejde – jeg vil ønske hende al mulig held og lykke i
fremtiden – jeg er sikker på at hun fortsat vil følge os lidt på sidelinjen 

Jørgen Elmedal trådte til som konstitueret leder frem til og med
sommerferien. Jørgen jeg ved det har kostet dig nogle ressourcer og du har
gjort en god indsats, selvfølgelig i samarbejde med Hanne – Det er ikke nemt
sådan bare at tage over. Tak fordi du stod parat og tak for din måde at udføre
opgaven på. Nu er du tilbage hos eleverne og jeg ved at du var savnet her.

Vi kan nu byde velkommen til Mikkel Kirkegaard. Mikkel er 44 år og
bosiddende i Holbæk. Mikkel kommer fra en stilling som afdelingsleder på
Kundby Skole i Holbæk Kommune, og han har en meget bred både teoretisk
og praktisk erfaringsbaggrund. Jeg er sikker på vi har fået en rigtig god ny
leder – og jeg vil benytte lejligheden til at byde dig velkommen og jeg er sikker
på vi får et godt samarbejde.
Ny skolestruktur og ikke mindst skolereform i Odsherred – nu med ny minister

Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter står fortsat som en selvstændig enhed og er ikke en del af den ”nye”
skolestruktur i Nord og Syd, vi har dog en del dialog og samarbejde på tværs med de to enheder.

Hvordan strukturen ender med at blive for os må vi lade fremtiden vise – for heller ikke i år har vi fået en
egentlig afklaring. Vi sendte for år tilbage vores bud på tilhørsforhold i høringssvar til den nye skolestruktur
– men det lader vente på sig med et svar og en stillingtagen fra politikkerne.
Omkring den nye skolereform – så er den trådt i kraft og det har vi mærket i det forgange år. Jeg tror dog
ikke vi som forældre har set den helt store forskel andet end på tidspunkter for møder og hvornår vi kan
kontakte skolen – det er nu primært inden for normal arbejdstid – men jeg har ikke hørt om at det har givet
udfordringer.
Inklusion
Den ny minister har lovet et serviceeftersyn for inklusion – og vi må så se hvad det indebærer og eller fører
med sig.
Der er dog ingen tvivl om at vi i Odsherred skal inkludere mere og at vi fra Nr. Asmindrup Skole og
Videnscenter vil skulle sende flere af vores nuværende elever tilbage i folkeskolen. Det vidner både
budgetter og beslutninger fra forvaltning og politikkere om.
Omkring inklusion er der nedsat en styregruppe for inklusion,
hvor vor tidligere skoleleder Charlotte Nørregaard var med i en
arbejdsgruppe. Jeg har ikke hørt så meget til gruppen eller dvs.
slet ikke hørt fra arbejdsgruppen i det forgangne år – men håber
dog – hvis den fortsat eksisterer at Mikkel nu bliver en naturlig
del af den.
Der er en del børn der er blevet inkluderet i Odsherred.

Når nogle af vore børn bliver inkluderet i folkeskolen, er Skolen og Videnscenter med i processen omkring
inklusionen af den enkelte elev og det sker ofte med et forudgående praktikforløb. Vi har stor fokus på
overgange. 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 fortsat brug for at I som
forældre melder tilbage til os om det fungerer eller ikke fungerer.
Valg til skolebestyrelsen

Valg til skolebestyrelsen sker hvert andet år – og da der var valg i
efteråret – vil der først til næste efterår være valg igen. Går du med et
ønske om at deltage i skolebestyrelsens arbejde – så har du altså et år
mere at tænke over det i. Der er brug for alle hænder 

Høringssvar:

Vi har i årets løb givet høringssvar til:


REVISION AF RETNINGSLINJER FOR BEFORDRING AF ELEVER MELLEM SKOLE OG HJEM




Kvalitetsrapport for skoleåret 2013-14
Budget for 2015 - 2018.

Skolebus

Vi har i det forløbne skoleår haft en del udfordringer med ny taxaordning.
Der har været en del møder og skrivelser frem og tilbage som strakte sig langt ind i 2015. Det gik al for lang
tid inden kørslen faldt helt eller delvis på plads.
Nu er vi startet på et nyt skoleår og jeg håber ikke vi får de samme udfordringer igen – for det kan tage livet
af enhver.
Vi arbejder fortsat på at der kommer en tidligere udmelding om køretider før skolestart – da vi godt ved at
det er vigtigt at kunne forberede sit barn på hverdagen.
Jeg kan oplyse at, i forbindelse med udlicitering – så skal Vig Busser fra 1. oktober 2015 køre al skolekørsel i
Odsherred – og jeg ser frem til at de har lært af de udfordringer, der har været i tidligere skoleår.
Jeg skal opfordre jer forældre til at overveje det grundigt inden I ændrer tider, særligt i forhold til
afhentning af jeres børn om eftermiddagen. Vores børn er meget afhængige af faste strukturer, rutiner
m.m. og ændringer kan således få stor indflydelse på andre børns sammenhæng i hverdagen.
Skolevejen
Vi har i det forløbne år haft en del henvendelser fra forældre om at det er farligt for
både børn og voksne at færdes på vejen omkring skolen.
Vi har i den forbindelse kontaktet Miljø- og klimaudvalget og de har lovet at opsætte en
tælling af færdslen på vejen. Vi er p.t. i gang med at følge op på dette – da vi savner en tilbagemelding. 
Til gengæld har vi haft besøg af politiet et par gange som har vogtet for hastighedsoverskridelse – og de
kommer sikkert igen. 

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







Kælder i Spiren renoveret efter oversvømmelse
Arbejds Pc’er til alle lærere og pædagoger
Genetablering af Ergo rum
Underlag på multibane
Parkourbane
Der er mange andre forbedringer og vedligeholdelser som jeg ikke har nævnt her.

Efterårskonference/Statusmøder

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

Forældrecafe






Ja, hvad er det egentlig – Et forum hvor vi forældre mødes, med eller uden emne – kan dele vore
oplevelser og hjælpe hinanden.
Det har stået lidt sløjt til i det forgange år – jeg tror ikke vi har fået holdt et eneste Cafe-møde.
Rikke og jeg har begge været en del presset privat og de sagsbehandlere vi havde kontakt med er
ophørt.
Cafemøderne er et samarbejde mellem skolens ledelser, 2 forældrerepræsentanter, Videnscenter
og 2 sagsbehandlere og der bør afholdes ca. 3 cafeaftner om året. 



Jeg håber at vi får et tættere samarbejde i det kommende år med familieafdelingen så vi måske i
samarbejde med dem får etableret en form for undervisning til forældre der hvor der er behov. Et
område som har været savnet.

Elevråd



Som en af de meget få specialskoler fik vi forrige 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 der blandt andet er
arbejdet videre med er etablering af en Parkour-bane som vi nu er en realitet og som vil blive
indviet ved vor borgmester Thomas Adelskov den 28. august kl. 14:00.

Det bliver spændende at se hvad det fører med sig 
Fundraising
2 af bestyrelsens medlemmer (Susanne og Anja) har været på kursus i fundraising. I første omgang sættes
indsatsen for en ekstra bus til skolen – men hvem ved – måske det kan blive til andre mål 
De to er begge meget optimistiske og entusiastiske  Er der nogen der har forslag til ønsker – så bare kom
med dem.

Præsentation af skolebestyrelsen:
På intranettet har hvert medlem lavet en lille præsentation af sig selv – og her kan I se kontaktoplysninger.
Forældrerepræsentanter:
Lene Danielsen, Formand
Rikke Mørck Henriksen, Næstformand
Anja Hornebo Jensen
Jane Mette Nielsen

Lene

Rikke

Foto på vej 

Sune

Susanne

Sune Skovgaard Worsøe
Susanne Petersen
Maibritt Vest Jensen

Anja

Jane

Foto på vej 

Majbritt

Medarbejderrepræsentanter:

Jørgen Elmedal

Lisbeth Fisher

Jan Erik har valgte at udtræde af bestyrelsen med udgangen af juni. Mange tak for din indsats 

Herudover deltager skolens ledelse i møderne, dog uden stemmeret v/Mikkel Kirkegaard og Hanne
Knudsen

Mikkel

Hanne

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 kollegaer i skolebestyrelsen, til skoleledelsen og
til skolens lærere, pædagoger, servicemedarbejdere m.m.. 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

