
Skolebestyrelsens årsberetning 2010/2011 

 

I det efterfølgende vil I kunne læse den traditionelle beretning omkring skolebestyrelsens arbejde i det 

forgange år, krydret med emner der kommer til at være tone angivne i det kommende skoleår. 

 

En ny skolebestyrelse tog fat på arbejdet i august sidste år, med mange nye ansigter. Det har betydet en hel 

del arbejde, med at finde sammen og lære hinanden bedre at kende. Ligeledes har vi skullet ensrette vores 

holdninger til, i hvilken retning arbejdet skulle gå og hvor hurtigt. 

 

En del af det arbejde en skolebestyrelse normalt bruger meget tid på, er at udforme svar på emner der er 

sendt i høring fra politikerne. I det forgange år er der lavet høringssvar omkring trafik, kvalitetsrapporten, 

åbningstider i SFO’en, budget 2011 samt ny strategi vedrørende dysleksi (ordblindhed). Det store arbejde 

der lægges i udformning af høringssvar, giver desværre sjældent politikerne anledning til at ændre ret 

meget, specielt ikke hvis der i forslaget fra det politiske niveau er udsigt til besparelser. Selv i de tilfælde 

hvor alle skolebestyrelser i hele kommunen er enige giver det ikke anledning til ændringer. Den form for 

politik vil vi gerne tage afstand fra. Det er med til at svække demokratiet og sænke engagementet blandt 

skolebestyrelserne og medarbejderne. 

 

SFO’en på Herredsåsen ville meget gerne kunne tilbyde en fuld SFO-2 som i øjeblikket kun tilbydes i 

begrænset omfang. Emnet har i det forgange skoleår været til politisk behandling uden nogen endelig 

afgørelse. Skolen afventer sagens udvikling og emnet vil givet blive aktuelt i det kommende skoleår. 

 

Skolebestyrelsen prioriterer større inddragelse af forældre, som det ses af det nyligt afsluttede projekt 

”Vores børn – Vores skole”. Som beskrevet tidligere på skolens hjemmeside, vil der blive afholdt 

arrangementer i efteråret, hvor der bliver lagt op til dialog omkring hvordan forældre og skolebestyrelse får 

et tættere samarbejde. 

 

Skolens økonomi bliver til stadighed presset på grund af gentagne besparelser på både skole og SFO delen. 

Det er skolebestyrelsens ansvar, at følge økonomien og sikre en stabil drift. De besparelser, der pålægges 

skolen, vil naturligvis kunne mærkes af skolens elever, ansatte og forældre. Det kan skolebestyrelsen kun 

beklage, da der på dette punkt er ret klare holdninger fra politikerne i retning af øget faglighed og at flere 

elever starter på en ungdomsuddannelse. Derfor kan de gentagne besparelser undre. Selvfølgelig skal 

skolerne og de ansatte være parate til at omstille sig, men smertegrænsen for besparelser er nået. 

 

Projektet ”Den Rummelige Folkeskole” er efterhånden klar til den politiske behandling indeholdende 

diverse interessenters bidrag. Kort fortalt drejer det sig om, at inkludere flere elever i den normale 

folkeskole i stedet for en specialskole. Skolebestyrelsen skal i efteråret bidrage med vores holdninger i et 

høringssvar. I andre kommuner hvor denne proces er længere fremskreden, tyder det på, at processen i høj 

grad drejer sig om at spare penge fra dag et. Efter skolebestyrelsens bedste overbevisning kan det muligvis 

på sigt betyde, at udgifterne samlet set på hele folkeskoleområdet bliver lavere. Hele processen omkring 

inkludering af flere elever skal håndteres meget varsomt. Den største frygt kan være, at der forsøges at 

inkludere elever inden de ansatte er uddannet til opgaven, og at der bliver for stor forskel eleverne 

imellem. 

 

Efter en del år hvor Skolen på Herredsåsen har været beskrevet mindre positivt i de lokale medier med 

dårlig omtale til følge, er skolen de seneste år blevet omtalt mere positivt i både skrevne medier og på TV. 

Det medfører blandt andet, at skolen bliver mere søgt blandt elever fra eget og andre skoledistrikter. Det er 

naturligvis meget positivt og æren for det skal tilskrives ledelsen og de øvrige ansatte. 

 



I det kommende år lægger vi ud med skolens 10 års jubilæum på første skoledag, og alle kan godt glæde sig 

til en festlig dag, med forskellige overraskelser. Elever, ansatte og forældre på Herredsåsen takkes for et 

godt samarbejde i skoleåret 2010/2011 og alle ønskes en velfortjent sommerferie. 
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