Skolebestyrelsens beretning – 2018
Skolebestyrelsens beretning blev fremlagt til det årlige STOR-forældremøde d. 3. oktober 2018
pva. af Demet Altan, Skolebestyrelsesformand.
Skolebestyrelsens arbejde og dagsordenen for de månedlige møder kan til enhver tid læses via de
offentligt tilgængelige referater. I skolebestyrelsen behandler vi en række forskellige områder, lige
fra generelle overordnet principper til mere dagligdags baserede spørgsmål.
I bestyrelsen interesserer vi os derfor omkring skolens drift og skolens resultater – områder som
selvfølgelig har indflydelse på den generelle oplevelse og konstatering omkring skolen. Vi har eks.
for nyligt behandlet skolens anti-mobbe-strategi, altså hvordan vi fortsat sørger for, at skolen er et
dejligt sted at være for alle vores børn. Vi har også behandlet høringssvar på de forestående
besparelser på børn og unge-området, og som også har indflydelse på vores skole. Derudover har vi
det seneste år behandlet økonomiske prioriteringer på skolen, herunder hvordan vi i bestyrelsen
ser, at pengene anvendes til gavn for børn og unge. Endelig har vi også behandlet kantinepriser og
madudbuddet – et ofte tilbagevendende område, da det er klart, at dette er et meget synligt tilbud
i dagligdagen, som mange børn og forældre går op i.
Dette er blot nogle af de ting, som vi behandler og arbejder med, når vi mødes i bestyrelsen.
I år er opstartet nye og friske kræfter i skolebestyrelsen – det er dejligt, da vi nu også med nogle af
de nye bestyrelsesmedlemmer får friske øjne bl.a. på overgangen fra børnehave til skole.
Arrangementet i dag er ligeledes blevet behandlet på det seneste skolebestyrelsesmøde. Fra
bestyrelsens side er nogle af de punkter, som vi i fællesskab taler med hinanden om i dag, områder
som netop har betydning for skolens resultater. Vi er meget glade for fremmødet i dag, og ser frem
til at tilbringe nogle gode timer i jeres selskab.
God fornøjelse.

