Skolebestyrelsen har ordet - Maj 2014
Her kommer et par ord om de mest aktuelle emner i skolebestyrelsen i øjeblikket.
Ansættelser
Skolen have besat en række ledige lærerstillinger til næste skoleår. Det foregår som regel ved
samtaler med skolens ledelse og et ansættelsesudvalg fra den øvrige bestyrelse.
Herning kommune valgte denne gang med meget kort varsel at ”tyvstarte” ansættelsesprocesserne ved at frigive ansøgningerne tidligere end planlagt.
Så en stor del af seneste møde i skolebestyrelsen måtte skippes til fordel for ansættelsessamtaler
samme aften. Og et egentligt ansættelsesudvalg blev det heller ikke til.
Jeg er ret sikker på, at det lykkes med nogle gode ansættelser alligevel, men håber dog meget, at
dette vigtige punkt fremover kan forløbe lidt struktureret for alle parter.
Principper
Flere af skolens principper bliver revideret i forbindelse med den nye måde, vi skal til at drive skole
fra næste år.
Det drejer sig bl.a. om princippet for samarbejde mellem skole og hjem, hvor nye arbejdstider
betyder ændringer i forhold til kontakten mellem lærere og forældre. Og principperne for
undervisningens organisering, hvor bl.a. den understøttende undervisning bliver indskrevet, og der
i teksten lægges endnu mere vægt på differentiering af undervisningen.
Det giver anledning til gode og vigtige diskussioner, hver gang et princip er oppe og vende.
Valg til bestyrelsen
Til august får vi 4 nye forældre i bestyrelsen. Der har meldt sig en hel flok kandidater.
Det bliver rigtig fint med en saltvandsindsprøjtning i form af nye kræfter og idéer i betragtning af
det spændende stykke arbejde, der venter. Husk at gøre jeres indflydelse gældende ved at
stemme på dem!
Det foregår fra 8. maj og en uge frem.
Byggeri
Planerne for udbygning af skolen er i bogstaveligste forstand på tegnebrættet i øjeblikket. Der har
allerede været flere møder med arkitekten. Det er lidt af en udfordring både at skulle tilgodese de
behov der ligger til grund for den oprindelige bevilling, sørge for bedst mulige rammer i forhold
ændringerne med reformen og samtidig få plads til en fysisk sammenbygning med hallen i
budgettet.
Det er dog før lykkedes os at få pengene til at strække langt i forbindelse med byggeri, ved at
tænke lidt ud af boksen. Så mon ikke det også også ender med en rigtig god løsning denne gang.
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