
Skolebestyrelsens årsberetning 2007/2008
 
 
Når man ser på 2007 i fugleperspektiv med skolebestyrelsens briller, er det naturligvis de store
begivenheder og beslutninger, der træder tydeligst frem. Her tænkes særligt på deltagelsen i den
generelle kommunale debat om skoledistrikter og den fremtidige skolestruktur. I denne
årsberetning vil disse to emner blive tildelt mest spalteplads, men de mindre og mere lokale emner
skal også blive nævnt.
 
Forårets varmeste skoleemne var de politiske overvejelser om ændringer af skoledistrikterne i
Kalundborg by og nærmeste omegn. Det hele begyndte faktisk noget tidligere på baggrund af et
møde mellem forvaltningen og Herredsåsens ledelse og bestyrelse repræsenteret ved Claus Bülow
og Ole Espersen. Ved dette møde påpegede vi, at man ved bevarelsen af de nuværende
skoledistrikter langt ville overstige de grænser for andelen af tosprogede, som man tidligere havde
politisk fastlagt. På det grundlag besluttede forvaltningen at se nærmere på sagen.
 
Nogle måneder senere dukkede sagen så op i politisk regi; bl.a. blev skolebestyrelsen anmodet om
en udtalelse om et forslag til ændrede distrikter. Som de fleste ved, blev det en meget rodet affære
med masser af protester fra forskellige forældregrupper og oven i var der tilsyneladende stor
politisk uenighed. Her i 2008 må vi vel konstatere, at den endelige løsning ikke er opnået.
Skoledistrikterne er stadig et varmt politisk emne og godt læserbrevsstof.
 
Efterårets store debatemne var lidt fra samme skuffe. Kommunalbestyrelsen fremlagde et forslag til
en ny skolestruktur. I forbindelse med høringsrunden fik skolebestyrelsen lejlighed til at give sit
besyv med. Vi udtrykte tilfredshed med forslaget om at etablere større enheder, men gjorde
samtidig opmærksom på, at man burde tænke en sådan model ind i hele kommunen og ikke kun i
Kalundborg og omegn. Hvis man gennemførte modellen, ville dette samtidig medføre ændrede
distrikter, hvilket vi naturligvis hilste velkommen.
 
Samtidig med vores kommunes forslag var mange andre kommuner i gang med overvejelser om
skolesammenlægninger. Dette fik undervisningsministeren til at antyde et lovindgreb, som dog
aldrig er blevet til noget. Men virkningen var ikke til at tage fejl af. Her i Kalundborg trak politikerne
forslaget tilbage, og det hele er lagt mere eller mindre i mølpose. Vi venter spændt på, om
forslaget nogensinde bliver genfremsat.
 
Som det fremgår af ovenstående, oplever vi den overordnede skolepolitik som ”to skridt frem og et
tilbage”. Det skal dog ikke hindre os i at glædes over de fremskridt vi har gjort på vores egen skole.
 
2007 blev året hvor skolen tog et ret kraftigt it-spring, så vi uden at rødme kan påstå, at vi tilhører
frontløberne i forhold til skoleverdenen. Der hvor det virkelig har rykket, er kommunikationen
mellem skole, hjem og elev, hvor forældreintra og elevintra allerede nu må betegnes som gedigne
succeser.
 
Ud over ovennævnte har bestyrelsen bidraget til følgende:

Ny resursetildelingsmodel i forhold til SFO
Forsøg med særlige musiktimer ud over de obligatoriske
Anmodning til Teknisk Udvalg om bedre sikring af skolevejene
Forårsmøde med skolens kontaktforældre
Fælles forældreaften med trivsel som emne
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