Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2017/18
Det har været et godt og spændende år, hvad angår arbejdet i skolebestyrelsen, vi har et godt
samarbejde i skolebestyrelsen, hvor både forældrerepræsentanter, lærerrepræsentanter og
ledelsen indgår i en god og konstruktiv debat. I årets løb har der desværre ikke været deltagelse af
elevrepræsentanter, det håber jeg at der bliver i det kommende skoleår.
På møderne har vi efter bedste evne ført tilsyn med skolens drift og økonomi, som er blevet et
(næsten) fast punkt på dagsordenen. Vi har arbejdet med og gennemgået principperne for Fårvang
skole. Vi har haft bl.a. møder i det forpligtigende samarbejde, både møder med skoleledere og
formænd for de 3 skoler, samt et møde med skolebestyrelserne hvor alle deltog. Det har været
gode og konstruktive møder. Derudover har der været en del ansættelsessamtaler, hvor der både
er ansat nye lærere, ny sekretær og ny pædagogisk leder. Fårvang skole har en dygtig og meget
engageret medarbejderstab, som brænder for det vi alle sammen er her for, nemlig børnene.
Der har også været valg til skolebestyrelsen, der er kommet to nye medlemmer, Lene Overgaard
Bruun fra Gjern og Grethe Strathe Dalmose Nielsen fra Fårvang, velkommen til jer. De to afgående
medlemmer, Thomas Storm og Mette Kaae Højer skal have en stor tak for jeres indsats for
Fårvang skole.
Til slut vil jeg gentage min opfordring fra sidste år – nemlig spred de gode ting om skolen, og er der
noget som du er utilfreds med, så er ledelsen parat til at tage fat.
Det er nemlig vigtig for vores børn 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

