Årsberetning skolebestyrelsen Marstal skole 2017-2018

Så er endnu et år gået, siden vores sidste årsmøde. Der er blevet skiftet ud i skolebestyrelsen, og der er
blevet valgt ny formand og næstformand, da tidligere formand, Michael Christensen er stoppet, da han ikke
mere har børn på skolen. Jeg vil derfor gerne starte med at nævne alle nuværende medlemmer.
Kurt B. Mogensen: Formand
Anne S. Folting Haase: Næstformand
Katja L. Borck: Forældrerepræsentant
Gitte S. Albertsen: Forældrerepræsentant
Mads B. Kromann: Forældrerepræsentant
Johan Røhling: Forældrerepræsentant
Mette Stjernholm: Forældrerepræsentant
Asger Jonge: Elevrepræsentant (Formand elevråd)
Cecilie Nørmark: Elevrepræsentant
Kirsten G. Nielsen: Medarbejderrepræsentant
Leif C. Knudsen: Medarbejderrepræsentant
Christian H. Kjems: Forældrerepræsentant 1. suppleant
Loa L. Holm Hansen: Forældrerepræsentant 2. suppleant
Anne-Marie P. Møller: Medarbejderrepræsentant 1. suppleant
Pia W. Justesen: Medarbejderrepræsentant 2. suppleant
Og så har vi ledelsen siddende, som bl.a. er skolebestyrelsens referent.
Karsten Solberg: Skoleleder
Lars B. Nielsen: Viceskoleleder
Charlotte Kisby: SFO-leder
Der er valg til skolebestyrelsen som vi tager på det efterfølgende valgmøde.
Det har været endnu et travlt år for skolebestyrelsen, vi har arbejdet med mobbepolitik som netop er ved
at blive vedtaget i skolebestyrelsen og rusmidler-alkoholpolitik, hvor der kommer et oplæg fra
arbejdsgruppen snart. Mad og måltidsarbejdsgruppen er netop ved at starte op igen, med nye medlemmer.
Disse arbejdsgrupper arbejder med emnet og kommer derefter med et oplæg som drøftes i
skolebestyrelsen, for derefter at blive sendt videre til lærergruppen og elevrådet, de kommer med deres
kommentarer og alt efter hvor mange ændringer de har, bliver det vedtaget i skolebestyrelsen eller sendt
tilbage til arbejdsgruppen til grundigere bearbejdelse.
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Forældrebetaling er blevet opdateret og der er en ny IT strategi undervejs. Alt dette kan ses, eller snart ses
på hjemmesiden og intra, som for øvrigt vil blive fornyet med en ny platform i efteråret 2019. Denne
platform hedder Aula, man kan læse meget mere om dette på www.aula.dk

Lærerne er i gang med efter uddannelse i forbindelse med et udviklingsprojekt, der er sponsoreret af AP
Møller, som vi orienteres om løbende på hver møde.
Der er sat gang i en proces med en ny SFO, efter politikerne vedtog at der skulle bygges en ny, frem for at
renoverer de eksisterende bygninger. Det startede med en inspirationstur til Horsens, hvor vi så deres bud
på SFO. Det var nok mest, en visning af hvordan vi ikke ønsker det skal gøres. Vi er med i byggeudvalget,
hvilket vi er glade for, men det er en lang proces som nok ikke bliver afsluttet dette år.
Det årlige møde med det omgivende samfund har netop fundet sted. Der var inviteret en dygtig
oplægsholder, som fik deltagerne engageret i gruppearbejde og debat. Temaet gik på udfordringer på Ærø
og løsningsmuligheder med inddragelse af foreninger og erhvervsliv, og omsætning af dette til
læringsforløb i skolen. Aftenen havde givet endnu større udbytte, hvis der havde været flere deltagere fra
både forældregruppen og det omgivende samfund. Vi vil næste år annoncere tidligere og bredere, så ingen
går glip af dette givende arrangement.
Der arbejdes også på et forsøg med mobilfri periode på et tidspunkt inden så længe.
Skolen har fået nye møbler til næsten alle elever og der mangler kun få og noget til lærerne.
Jeg vil slutte af med at glæde os over at kommunalbestyrelsen har tilbagetrukket den såkaldte grønthøster
metode hvor der skulle spares 2 %. Det svarer ca. til 600.000 for Marstal skole.

