Skolebestyrelsens årsberetning 2018-2019
Endnu et spændende og begivenhedsrigt år er gået på Nørrevangsskolen. Vi i bestyrelsen vil gerne med denne
årsberetning give et indblik i, hvad bestyrelsen laver.
Skoleåret startede med at byde velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og sige farvel og tak til gamle
bestyrelsesmedlemmer. På grund af frafald i bestyrelsen har vi været nødt til at omfordele posterne, og har
været ude at skaffe nye medlemmer.

Principper
Det er skolens ledelse der driver skolen i det daglige, men vi som bestyrelse er med til, at pege i den retning
skolen skal bevæge sig i. Det gør vi blandt andet ved at udarbejde principper for skolen. I år har vi gennemgået
alle principper for at se om de er tidssvarende. Hvis de ikke er, har vi arbejdet med at de bliver det. Vi har
blandt andet ændret princippet for lejrskole, så 9. klasserne kan komme på lejrskole i udlandet.

Høringssvar
Det er politikerne der sætter rammerne for folkeskolen. Dem forsøger vi selvfølgelig at præge, så vores skole
får de bedste rammer som muligt. Det gør vi ved at sende høringssvar, på det der berører børnenes skole. I år
har vi blandt andet skulle forholde os til specialbørnene.

Kortere skoledag
Længden af børnenes skoledag er også en ting vi har arbejdet med, og der var igen søgt om kortere skoledag
for 4. til 9. klasse.

Økonomi
Vi i bestyrelsen bliver løbende orienteret om skolens regnskab og budget. Det giver et godt indblik i, hvad
pengene bruges til. Vi som bestyrelse har godkendt regnskabet for 2018, hvilket viser, at skolen lige nu har en
sund økonomi.

Ansættelser
Bestyrelsen er repræsenteret i ansættelsesudvalget, ved alle fastansættelser på skolen

Elevrådet
Vi har et godt elevråd på skolen, hvilket er vigtig for at styrke elevernes demokratiske evner. Derfor har
elevrådet et fast punkt på vores dagsorden, hvor de kan komme og informerer om, hvad der rører sig på skolen
set med elevernes øjne. Vi er glade for det gode samarbejde.

Forældretilfredshedsundersøgelse
Vi var spændte, da vi modtog konklusionen af forældretilfredshedsundersøgelsen. Overordnet er i forældrene
tilfredse med den skole vi har, men der er selvfølgelig plads til forbedring, bl.a. af indeklimaet, men alt i alt var
det mest positive besvarelser vi har fået.

Tak for året!
En stor tak til alle elever, forældre, medarbejder og ledere, der har været med til at gøre skoleåret 18/19 til et
godt år på Nørrevangsskolen.
Fortsæt med at støtte op om skolen og jeres barns udvikling, for det er med til at skabe en god hverdag. Støt op
og deltag i skolens møder og arrangementer så tit i kan, og involvér jer, så vi sammen kan skabe en endnu
bedre skole.
En særlig tak til Skolens personale for at løbe hurtig og som i samlet folk arbejder på, at gøre skolen til den den
er. Vi kan godt se I arbejder hårdt - det er godt gået. Tak for det!
Med disse ord slutter skolebestyrelsens årsberetning for 2018/19.
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