Årsberetning for 2013 for skolebestyrelsen på Eggeslevmagle Skole
Skolebestyrelsen består af:
7 forældrevalgte medlemmer og suppleanter:
Lonnie Rasmussen, Anne Birgitte Duus, Kenny Kragesand, Ulrik Jørgensen, Vagn Dinesen, Jens V.
Rasmussen og Merete Sejr Brødsgaard
2 Medarbejderrepræsentanter:
Lise Gammelmark og Liselotte Lentz-Nielsen
2 Elevrådsrepræsentanter:
Anna Kanstrup og Amalie Christoffersen
Skoleleder og anden leder som sekretærer
Skoleleder John Larsen og afdelingsleder Lia Sandfeldt

ÅRSBERETNING 2013
Skolebestyrelsens opgave er overordnet at træffe beslutning om, hvilke overordnede principper
skolen skal arbejde ud fra. Skolebestyrelsen varetager hele Eggeslevmagle Skoles interesser.
For Eggeslevmagle Skole startede året 2013 med, at skolen fik besøg af undervisningsminister
Christine Antorini.
Senere på foråret ramte lockouten også Eggeslevmagle Skole - til stor frustration for lærerne og
ikke mindst forældrene til de mindste skoleelever, hvor pasningsmulighederne blev trængte,
efterhånden som lockouten trak ud.
I juni blev en ny skolereform vedtaget i Folketinget, som starter til august 2014. Bestyrelsesåret har
derfor også været præget af drøftelser desangående.
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder. Sep. mdr. blev aflyst.
Bestyrelsesmøderne kører efter et årshjul, hvor et tema tages op. Dette for at sikre at bestyrelsen
hele tiden drøfter:
• Januar: Regnskab sidste kalenderår, budget for kommende kalenderår
• Februar: Høring om styrelsesvedtægt og budgettildelingsmodel
• Marts: Høring om styrelsesvedtægt og budgettildelingsmodel
• April: Planlægning af kommende skoleår – timetalsplan, klassesammenlægning
• Maj: Planlægning af kommende skoleår – timetalsplan, klassesammenlægning
• Juni: Planlægning af skolebestyrelsens møder i kommende skoleår.
• Juli: Sommerferie
• August: Konstituering, høring om kommunalt budget
• September: Revidering af værdiregelsæt, ordensregler, antimobbestrategi, principper,
• Oktober: Revidering af værdiregelsæt, ordensregler, antimobbestrategi, principper,
• November: Orientering om faglige FSA-resultater sammenlignet med Slagelse Kommune
og landsgennemsnit
• December: Orientering om trivselsundersøgelser
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•

Skolereformen vedtages og planlægning af denne påbegyndes. Eggeslevmagle Skole har fra
året før indført flere af de tiltag, som skolereformen anbefaler. Bla. øget timeantal, engelsk i
1. klasse og tysk fra 5. klasse.

•

Repræsentanter fra skolen deltog i Tårnborgkonferencen i januar 2013.

•

I maj måned indviede borgmesteren skolens nye multibane.

•

Skolebestyrelsen har anmodet om midler til renovering af skolebiblioteket. Målet er en
udvidelse af arealet med omtrent 100 kvadratmeter og etablering af ny adgang til
skolebiblioteket, der i dag har adgang via en fællessal med teater/undervisning mv., hvilket
gør, at eleverne ofte skal gennem lærernes forberedelsesrum for at komme på
skolebiblioteket.

•

2 af skolebestyrelsens medlemmer deltog den 2. november i konferencen om
folkeskolereformen på Syddansk Universitet i Slagelse.

•

I indeværende bestyrelsesår er der søgt og blevet bevilget forlængelse af tilladelse til at
fortsætte Internationale Linje.

•

Eggeslevmagle Skole har udvekslet skolens antimobbestrategi med de omkringliggende
skoler, som ønsker at implementere Eggeslevmagle Skoles strategi.

•

Skole & forældre ligger på forældreintra som link

•
-

Vi har i samarbejde med skolen udarbejdet høringssvar til følgende høringer:
Høring om styrelsesvedtægter for skoleområdet. Skolebestyrelsen anbefaler, at de børn, der
geografisk bor nærmest Eggeslevmagle Skole, også får lov til at gå på skolen.
Høringssvar for takster for specialpædagogiske tilbud.
Høringssvar vedr. forslag til nu organisering af specialtilbud.
Høringssvar vedr. nedlæggelse og fusion af Attekærgård og Havrebjerg Heldagsskoler.
Høring til ferieplan 2014/15.
Høring af ny børne- og ungepolitik.
Høringssvar vedr. budget 2014.
Høringssvar vedr. kvalitetsrapport for skoleområdet.

-

Skolebestyrelsen har i indeværende år, ud fra sidste års beslutning, fået installeret
aflåselige skabe til eleverne i overbygningen.

Venlig hilsen
Merete Brødsgaard
Formand
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