Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2016/17

Så er det første år med den (næsten) nye skolebestyrelse gået. Der har været meget at sætte sig
ind i, som nyvalgt skolebestyrelsesformand og for de nye medlemmer. Den første store opgave var
at deltage i ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelsen af en ny skoleleder og valget faldt
som bekendt på Kewin Hvidt Larsen. Kewin er en kompetent og afholdt leder, som har igangsat en
række spændende initiativer på skolen.
Skolebestyrelsen har et godt samarbejde med lærer repræsentanterne og elevrådet. Elevrådet har
bidraget med gode og konstruktive ideer på møderne.
Vi oplever i skolebestyrelsen, at vi har en god grundskole og overbygning, hvor der er engagerede
lærere, der hver dag arbejder for at skabe læring og trivsel for alle elever.
Der er brugt en del tid på møderne på at drøfte det forpligtigende samarbejde, som for alvor skal
starte op til august. Vi er i et forpligtigende samarbejde med Gjern og Sorring. Vi i
Skolebestyrelsen glæder os til samarbejdet, og vi vil gøre alt hvad vi kan for at få skabt et godt
samarbejde mellem de tre skoler som gerne skulle skabe bedre muligheder for læring og trivsel for
områdets børn fra 0. – 9. klasse, og forhåbentligt også få gjort overbygningen på Fårvang skole til
områdets overbygningsskole, så overbygningen på Fårvang Skole bliver det naturlige valg. Der er i
år og næste skoleår sat forskellige spændende tiltag i værk, som har til formål at skabe øget
motivation og lyst til læring hos vores udskolingselever.
Renoveringen af mellembygningen er blevet afsluttet i det forgangne år og den nye børnehave er
blevet indviet og taget i brug. Således fremstår Fårvang skole godt rustet til fremtiden med gode
rammer for at skabe god trivsel og læring for områdets børn.
Vi ser nu fremad mod næste skoleår, hvor vi bl.a. vil arbejde med, hvordan vi får spredt alle de
gode ting og tiltag der sker på Fårvang Skole. Jeg vil derfor gerne bede jer om at sprede de gode
historier om Fårvang Skole. Vores børn har brug for, at vi taler positivt om den skole de går i og
den hverdag de har, i de fleste vågne timer de har i hverdagen. Hvis vi gør det, kan vi være med til
at bidrage til den gode tone og trivsel på skolen. Børnene lytter meget til os forældre og voksne der
bor i byen, og den historie og fortælling vi laver om deres hverdag, tager de med i skolen.
Det var lidt om skolebestyrelsens arbejde i det forgangne skoleår – vi glæder os til at tage fat på et
nyt.
På vegne af skolebestyrelsen på Fårvang skole
Michael B. Sørensen

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.
Se mere på http://faarvangskole.skoleporten.dk/sp

