Formanden beretter:
Så har vi lagt det første år med den nye folkeskolelov
fra juni 2014 bag os. Det har været fyldt med mange
nye tiltag og opgaver, som vi i skolebestyrelsen har
gjort vores bedste for at følge med i og bidrage til, når
der har været behov for det.
Fremad vil der også ske meget, små justeringer for at
finpudse detaljer, flere nye emner, som skal sikre
indholdet i den længere skoledag og trivslen blandt
vores børn og unge mennesker.
Oveni arbejdet med den nye folkeskolelov blev vi i
starten af februar nærmest hasteindkaldt til et møde
med Børne- og Ungeudvalget, som ville byde os ind til
en strategi- og strukturdebat på folkeskoleområdet
frem til 2021.
Jeg tænker, vi har været privilegerede, fordi vi var
med fra start og har haft mulighed for at byde ind med
idéer og forslag til det videre forløb. I andre
kommuner er færdige forslag blevet trukket ned over
skolerne til stor opstandelse for de involverede parter.
I skrivende stund venter vi på de tre ændringsforslag,
som forvaltningen er blevet bedt om af skrue sammen
til politikkerne.
Omkring 1. oktober vil de så sende deres endelige
forslag til strategien frem mod 2021 i høring. Vi er klar
og vil arbejde for en sund, og så genkendelig løsning
som mulig på Fårvang skole.
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Indtil da og fremad også, selvfølgelig, havde jeg nær
sagt, så er det os som forældre, der faktisk er de
vigtigste aktører i vores ungers liv - også når vi slipper
dem for, at de kan gå i skole. Med det in mente har vi
arbejdet intenst med at skrue en forventningsfolder
sammen til jer med velmente råd på deres vej. Vi
håber, I vil læse dem på faarvangskole.skoleporten.dk
under skole-bestyrelsen og bidrage, som I bedst kan
og vil.
På skolen har vi sagt tak og farvel til Steen Andersen
som efter 43 år i folkeskolen valgte at stoppe sit
arbejdsliv her i sommer.
Til at overtage opgaverne derfra har skolechefen
konstitueret Kewin Hvidt Larsen som skoleleder. Han
vil sammen med viceleder Marianne Rydlund fortsætte
arbejdet med at gøre en god skole bedre.
Med sig har de et engageret personale i lærerne,
SFOpersonalet, Camilla på kontoret og Martin i caféen,
pedel- og rengøringspersonale, som holder de fysiske
rammer samt en masse specialister der fra tid til
anden kommer forbi, når der er behov for det, de nu
kan og ved noget om.
Jeg håber, I som jeg glæder jer til det næste skoleår.
På skolebestyrelsens vegne
Kirsten Laursen

Folderen indeholder kort fortalt faktuelle
oplysninger om, hvad skolebestyrelsen
har arbejdet med det seneste år.
Til emneugen i september vil du have
mulighed for at stille os uddybende
spørgsmål til arbejdet i skolebestyrelsen.

Vi glæder os
til at se 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 2014 har vi bl.a. arbejdet med flg. emner
Skolereformen
- lektiecafé,understøttende undervisning
og ringetider mv.
- mere bevægelse i hverdagen
- mere tid på skolen med indhold
- robuste læringsfællesskaber
- læringsrum
- mere arbejde på tværs af klasserne,
flere årgange på en gang eller flere
klasser på én årgang
Skole/hjem samarbejdet,
Optimering af
- information /kommunikation ml. skole
og hjem
- forventningsblad til forældrene
- møde med klasseforældrerådene
- alternative mødeformer og -tider
Skolestrategi 2021
- Silkeborg Kommunes Børne- og
Ungeudvalg har ønsket en debat om
skolevæsenet i kommunen frem mod
2021, og vi har været inviteret med fra
start, som var først i februar
Økonomi, regnskaber og budgetter,
som dækker den relevante periode

Fårvang skoles 50-års jubilæum
Børnehavebyggeriet
Nye beboere - en mælkesnog, en
kongephyton samt mange bier!
Kvalitetsrapporten
Projekt Talentspejderne
Renovering af dele af skolen som pågår i
2. halvår af 2015
Muligheder med caféen og kostpolitik
FabLab med dertil hørende 3Dprinter
TV Mimer
Elevernes arbejdsmiljø - undersøgelse til
baggrund for arbejdet med trivsel i de
enkelte klasser
Projekt Nærmiljø
Og sidst men ikke mindst, så har vi
startet et projekt, hvor vi vil fortælle om
Fårvang skole
Vil du læse mere så tjek
hjemmesiden…

Følg skolebestyrelsens arbejde på www.faarvangskole.dk

