Årsberetning for Eggeslevmagle Skole 2017
Året 2017 var præget af, at der skulle være kommunalvalg i november. På baggrund af 360 graders
analysen, hvor politikerne havde sat fokus på inklusion, tildelingsmodel og kvalitetsrapport, forsøgte vi,
hvor det var muligt, at præge politikerne. Især havde vi et stærkt ønske om en ændring af
tildelingsmodellen.
Vi fik i begyndelsen af året en ny kontrakt på plads, så vi fortsat kunne have asylklasser. Det blev imidlertid
det sidste år, da der i 2017 kom langt færre flygtninge og asylcenteret i Korsør lukkede.
Vi ansøgte om et nyt Erasmus Plus-projekt i foråret og fik det tildelt. Projektet løber frem til 2020 og har
fokus på, hvordan man får elever, der er udfordrede f.eks. på grund af ordblindhed, til at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Skolebestyrelsen besluttede i foråret at søge om afkortning af skoledagen for 0.-1. klasse med 100 timer
om året og specialklassen med 150 timer om året. Dette blev gennemført.
I foråret have vi et temapunkt om skolefritidshjemmet ”Guldminen”. Skolebestyrelsen synes, det er meget
vigtigt at følge de forskellige områder på skolen og har stor glæde af, at det personale, der arbejder med
områderne, præsenterer det for os. Ligeledes havde vi i efteråret et temapunkt omkring Esport, og hvordan
det går med det. Tak til personalet fordi I stiller Jer til rådighed for os – det sætter vi pris på!
I juni måned havde vi besøg af sekretariatet for Skole Og Forældre. John og undertegnede tog imod, og vi
havde en god debat. Efterfølgende var der rundvisning. De var meget begejstrede for skolen.
Elevrådet fik en ny formand i Rasmus Duus 9.n og næstformand Josefine Knudsen 9.i. Begge elever har
deltaget i det nyoprettede SKE – Slagelse Kommunes Elevråd. De beretter om, at de i sammenligning med
elevråd på andre skoler har meget stor indflydelse på egen skole. De synes også, at det er spændende at
høre om, hvordan de gør på andre skoler i kommunen.
Skolebestyrelsen har arbejdet med en ændring i International Linje i løbet af efteråret, da der fra elevråd,
personale og ledelse var et ønske om, at der ikke længere var 3 timers fransk på skemaet. Der blev nedsat
en arbejdsgrupper, som udarbejdede 3 forslag til, hvad indholdet så kunne være. Valget faldt på, at
eleverne bl.a. skulle arbejde med kultur, mad og forretningsudvikling i udlandet.
Ligeledes har vi arbejdet med vores skolebod, som kørte med underskud. Vi valgte at lukke den, og
løsningen bliver i stedet en automat, hvor man kan få lidt spiseligt.
I november var der kommunalvalg, og i den forbindelse havde næstformand Charlotte Pedersen gennem
Skole Og Forældre været med til at arrangere et vælgermøde med fokus på skoleområdet. Mette Lücke
Pedersen, Charlotte Pedersen og undertegnede fra bestyrelsen deltog sammen med
lærer/skolebestyrelsesmedlem Kasper Ranthe og lærer/tillidsrepræsentant Rikke Johannsen.
Vi har i efteråret også haft fokus på problematikken omkring Ejendomsservice, hvor vi ikke oplever, at
tingene fungerer på trods af adskillige henvendelser fra skolens ledelse til Ejendomsservice. Der blev derfor
skrevet læserbrev, og vi endte med at indkalde til et ekstraordinært skolebestyrelsesmøde med
medarbejdere og chef fra Ejendomsservice i januar 2018.
Tak til alle for indsatsen i 2017
Anne Birgitte Duus, formand

