Årsberetning 2015 for Eggeslevmagle Skoles bestyrelse.
I starten af 2015 fortsatte bestyrelsen arbejdet med at drøfte og beslutte principper for skolen.
Bestyrelsen havde fokus på motion og bevægelse i undervisningen, og derfor havde vi et temapunkt i
februar, hvor vi fik præsenteret de tiltag, der allerede var i gang. Dette var meget inspirerende. Vi oplever,
at det er en udfordring for børnene med lange skoledage og for meget stillesiddende undervisning.
Bestyrelsen havde dog også forståelse for, at det tager tid at implementere bevægelse i undervisningen.
I foråret arbejdede vi med et nyt pejlemærke: ”Et godt sted at være er et godt sted at lære”! Bestyrelsen
var enige om, at fokus gerne måtte flyttes lidt væk fra det stærkt faglige miljø og få lidt mere fokus på de
sociale værdier.
Charlotte deltog i april i Skole og Forældres viden- og erfaringsseminar. I den forbindelse blev hun
suppleant i Skole og Forældres bestyrelse.
Trafikpolitik var også et emne, som bestyrelsen tog fat om. Anne Birgitte og John havde et møde med Pia
Nielsen fra Teknik og Miljø, som kom ud for at se på trafikforholdene omkring skolen. Kommunen ville
gerne se på forholdende, men bestyrelsen skulle samtidig levere en trafikpolitik, som var tilgængelig på
skolens hjemmeside. Vi blev inviteret til et seminar om trafik sammen med at par andre skoler, og derefter
blev der lavet en trafikpolitik. Flere tiltag blev vedtaget og Lia og John satte det i proces.
På baggrund af den stadig dårligere økonomiske ressourcetildeling fra kommunen, blev der i foråret og hen
over sommeren arbejdet hårdt på at gøre kommunen opmærksom på problemet. Derfor sendte vi sammen
med Baggesenskolen et fælles brev til uddannelsesudvalget om problemet og senere indkaldte
skolebestyrelsesformand Bjørn Egekjær fra Nymarkskolen alle kommunens skolebestyrelsesformænd og
ledere til et møde, hvor et fællesbrev blev forfattet og sendt til uddannelsesudvalget.
Som følge af den ringere økonomi drøftede bestyrelsen også muligheden for at kunne fastholde skolerejser.
Vi blev enige om, at rejserne var vigtige, og at man evt. kunne tage af sted med forældre i stedet for lærere.
Ligeledes havde vi fokus på, at bevare muligheden for ekskursioner.
Økonomien, så ikke ud til at bedres og i betragtning af, at den endelige ressoucetildeling først skulle
komme den 5/9, så vi os nødsaget til 2 gange at sammenlægge 2 klasser, hvilket altid er en stor og alvorlig
beslutning, men som vi var nødt til for at sikre skolens økonomi.
Skolebestyrelsen bakkede op om ledelsens arbejde med en venskabsskole i Spanien, hvor udskolingselever
kan komme på udveksling. Projektet kom i gang og alle pladser var hurtigt revet væk. Vi ændrede lidt på
tilmeldingsproceduren for næste års elever, så der sker en lodtrækning efter deadline for tilmelding.
I efteråret blev det en kendsgerning at kommunen ønskede at Eggeslevmagle Skole og Omø skole skulle
lægges sammen, eller i hvert fald have fælles ledelse. Skolebestyrelsen var enige om, at det umiddelbart
ikke gav ret meget mening, da det bl.a. ville tage uforholdsmæssigt meget ledelsestid og at faglærere ikke
ville have nogen mulighed for at rejse til Omø hele tiden. Vi fik foretræde for uddannelsesudvalget med
vore holdninger og følte også, at vi blev lyttet til. Alligevel blev det vedtaget, at vi skulle have fælles ledelse
med Omø Skole fra august 2016. Desuden skal der være fælles skolebestyrelse mellem de to skoler fra og
med næste skolebetyrelsesvalg.
Igen i år valgte vi at holde ”lærernes dag” og denne gang med kage på lærerværelset bagt af ihærdige
skolebestyrelsesmedlemmer!

Derudover har bestyrelsen drøftet emner ift. ændring af lektiehjælp og faglig fordybelse, så dette bedre kan
inddrages i undervisningsdagen og vi har diskuteret problematikken omkring euforiserende stoffer.
Vi har desuden givet mange høringssvar til kommunen – tak for alle bidrag til dette arbejde.
Anne Birgitte Duus

