Bagsiden
Så blev en ny skolebestyrelse valgt, hvilket betyder, at
der er sagt farvel til Gitte Vestergaard, Lis Mørk, Rosa
K. Klitgaard og Kirsten K. Laursen.
De nyvalgte er Mette Marie Bønlykke, Christian
Rosenkjær Andersen (næstformand), Mette Kaae
Høyer og Søren Schrøder Pedersen, mens Ivalo
Pedersen Sørensen, Thomas Storm og Michael B.T.
Sørensen (formand) fortsætter. Alle er valgt for fire år,
og der vil fremad være valg hvert andet år.
Som suppleanter er Charlotte Løw-Larsen, Thomas
Kuhr og Jan Æbelø Iversen.
Jeg har nu været til det sidste skolebestyrelsesmøde i
10 år og ser tilbage på Kommunalreformen, som
trådte i kraft i 2007 - Gjern Kommune blev en del af
Silkeborg Kommune med tre andre kommuner, den
nye Folkeskolelov gældende fra august 2014 og senest
debat om Silkeborg Kommunes Strategi- og
strukturplaner på skoleområdet, som blev besluttet
lige før sommerferien.
For os på Fårvang Skole betyder det, at vi kommer i et
forpligtende samarbejde med Gjern og Sorring Skoler,
som også fremadrettet vil være vores fødeskoler til
overbygningen. Med ”forpligtende” har vi ansvar for at
indgå i et tættere samarbejde de tre skoler imellem for
at styrke både kvaliteten for eleverne i hverdagen med
både trivsel og faglighed, hvilket forhåbentlig vil give
udslag i et stærkere sammenhold om skolerne i de tre
byer.
På vores skole er der også sket meget. Der er væltet
hegn, et hus og sået græsplæne foran, og mellem
skolen og hallen er der nu fuld gang i et længe ventet
børnehavebyggeri samt en god del af skolen er også
renoveret, klar til masser af nye muligheder.
Økonomien er til stadighed et væsentligt
omdrejningspunkt, når forholdene på alle niveauer i
skoleregi diskuteres, og der skal prioriteres.
Ledelsen er over tid skiftet ud, lærere er gået på
pension eller har fundet andre veje, mens nye er
kommet til. Andre personalegrupper er også på skolen
for at vedligeholde den, passe, støtte og vejlede samt
tillave mad.
Alle er de dér, for at sikre vores børn en tryg hverdag
med jævnaldrende og give læring og dannelse videre,
så de har en god basis til uddannelsesvalg og
voksenliv. Men selvom de er dér, så har vi som
forældre stadig et væsentligt ansvar for og med
børnene, som lige pludselig bliver unge mennesker.
Ligefor for jer på skolen er nu det nye, som følger med
strukturen, der kommer forhåbentlig en afklaring af og
fastansættelse som skoleleder. Og sidst men ikke
mindst, så er der også en opgave i at starte den nye
børnehave op i forbindelse med skolen.
Tak for nu, jeg er glad for den indsigt og livserfaring,
jeg har fået med Fårvang Skole og folkeskolen
generelt, som en del af vores Danmark.
Pøj, pøj til jer med fremtiden… og god arbejdslyst.
Kirsten K. Laursen

Årsberetning
fra skolebestyrelsen
Juni 2016

Folderen indeholder kort fortalt faktuelle
oplysninger om, hvad skolebestyrelsen
har arbejdet med det seneste år.
HUSK at du altid kan kontakte
skolebestyrelsens medlemmer og
ledelsen i fald du har spørgsmål
vedrørende skolen og aktiviteterne der.

Vi glæder os til
at høre fra dig

Skolebestyrelsens opgave er…
-

at føre tilsyn med skolen jf. Folkeskoleloven.

Rent praktisk gælder det, at skolebestyrelsen – skolens ledelse, lærerrepræsentanter og
forældrevalgte medlemmer - holder møde en gang om måneden. To elevrepræsentanter
deltager max. fire gange årligt ved emner, som har interesse for eleverne.
På møderne informeres, debatteres og besluttes forhold om hverdagen, principper og
økonomi, som har indflydelse på skolens virke - for elever, lærere, ledelse og forældre.

Siden august 2015 har vi bl.a. arbejdet med flg. emner
Skolestrategi 2021
- Silkeborg Kommunes Børne- og
Ungeudvalg har ønsket en debat om
skolevæsenet i kommunen frem mod
2021, hvor vi årets løb har deltaget i
mange møder og skrevet tre
høringssvar. Beslutningen blev vedtaget i
byrådet sidst i juni.

Læreransættelser

Årets gang
- Fagdage
- Projekt- og emneuger på forskellige
trin f. eks. Art and Performance,
- Mobilfri-klasse
- Nye skematider og daglig organisering
- prøver og eksamener

Kvalitetsrapporten

Trivselspolitik
Økonomi, regnskaber og budgetter,
som dækker den relevante periode

Ny sundhedssygeplejeske
Børnehavebyggeriet
Tandplejen overgår til
forebyggelsesklinik i Fårvang, klinikken i
Gjern vil fremover være vores

Renovering af mellembygningen, tag og
gymnastiksalen
Kostpolitikken revideret
FabLab og TV Mimer
Projekt Nærmiljø
Vil du læse mere så tjek
hjemmesiden…

Følg skolebestyrelsens arbejde på www.faarvangskole.dk

