Skolereformen
En ny folkeskolelov blev vedtaget i maj 2013 og
den vil træde i kraft efter sommerferien.
Formålet med reformen er:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så
de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige
resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes gennem respekt for professionel
viden og praksis.
Alle er involveret eller bliver det forhåbentligt.
Folketinget har vedtaget lov og bekendtgørelser,
som i detaljeret form er sendt videre til
kommunerne. Her er rammerne sat for skolerne,
der nu skal virkeliggøre reformen. Der skal
skabes en længere og mere varieret skoledag
med understøttende undervisning, lektiecafé,
mere motion og bevægelse samt en åben skole i
samarbejde med det lokale miljø som f.eks.
foreninger, virksomheder, den kreative skole og
forældrene.

Årsberetning
fra skolebestyrelsen
April 2014/August 2014(revideret)
,

I indskolingen bliver timetallet 30 med bl.a.
engelsk fra 1. klasse, i mellembygningen får
eleverne 33 timer med tysk i 5. og 6. klasse,
hvorefter det bliver et tilbudsfag. Overbygningen
får i alt 35 timer pr. uge og alle får valgfag i 7. 9. klasse.
Der bliver flere timer af de kendte fag som
dansk, matematik, musik samt natur og teknik.
Håndværk og design kommer til i stedet for
håndarbejde og sløjd.
Undervisningsmiljøet for eleverne vil blive målt.
Det vil stadig være muligt, at børnene kan
tilmelde sig SFO og klub. Forældrebetalingen er
reduceret på grund af den længere skoledag.

Er vi klar på Fårvang skole?
Skolens ledelse og lærere m.fl. arbejder på fuld
kraft for sagen og har gjort det i et godt stykke
tid nu - med planlægning, timefordeling på de
enkelte klassetrin og fagfordeling blandt lærerne.
Det hele er et stort puslespil, hvor skolebestyrelsen oplever, at ledelsen og lærerne arbejder
MEGET engageret på at få tingene til at gå op, så
det vil blive en god oplevelse for vores børn at
starte i ”den nye skole” efter sommerferien.

Folderen indeholder kort fortalt faktuelle
oplysninger om, hvad skolebestyrelsen
har arbejdet med det seneste år.
Til skolefesten havde vi en stand i
biblioteket.
I år var det tid for skolebestyrelsesvalg.
Ved opstillingsmødet blev to nye
medlemmer samt to suppleanter valgt til
skolebestyrelsen.

Velkommen i
biblioteket

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. På møderne
debatteres og besluttes forhold om hverdagen, principper og økonomi, som har
indflydelse på skolens elever, lærere og forældre.
Som forældre i skolebestyrelsen er der mulighed for at hente uddannelse og
information/inspiration og støtte hos forældreorganisationen Skole og Forældre.

Siden april 2013 har flg. emner været på dagsordenen

Regnskab 2012 og 2013
Budget 2013 - 2014
IT på skolen
Lærer-lock-outen i april 2013

Skoleårets gang med fagfordeling og
lektionsplaner, afgangsprøver samt
fagdage
Forældresamarbejdet mellem klasse og
skolebestyrelse

Ansættelse af nye lærere i maj/juni både 2013 og 2014

Revidering af klasseforældrerådsmappen

Den nye børnehave - i startfase

Strategiudvalget - forberedelse og
referater

Skolebestyrelsesvalg i foråret 2014
Kvalitetsrapporten - skolens
helbredstilstand til kommunen.

Skolefoto

Salg af varm kakao i caféen
Ansættelse af ny viceskoleleder

Folkeskolereformen - herunder ny
arbejdstidsaftale og fællesmøde for
skolens forældre
Fårvang skole - 50 års jubilæum
- Jubilæumsugen for eleverne
- Skrift
- Fest for tidligere elever

Vil du læse mere så tjek
hjemmesiden…

Følg skolebestyrelsens arbejde på www.faarvangskole.dk

