Skolebestyrelsens årsberetning 2016/17
Skolebestyrelsens årsberetning for Bavnehøjskolen – årsmødet den 16. maj 2017.

INDLEDNING
Skolebestyrelsen opgave er, at udøve langsigtet ledelse gennem udmøntning af principper og prioriteringer
inden for rammerne af kommunens styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens faglige
udvikling og tilser, at de udmøntede principper implementeres og efterleves af skolens ledelse.
Skolebestyrelsen tilser også, at den generelle trivsel er tilfredsstillende, og at skolens økonomi udvikler sig
tilfredsstillende inden for de rammer, som Favrskov Kkommune har tildelt skolen.
Skolebestyrelsen udøver sit tilsyn efter armslængeprincippet hvilket betyder, at skolebestyrelsen ikke
træffer faglige, pædagogiske, eller medarbejderrelevante beslutninger. Skolebestyrelsen udøver alene sin
indflydelse gennem dialog med skolens ledelse. Skolebestyrelsen involveres ikke i konkrete sager,
medmindre forældre retter henvendelse til et skolebestyrelsesmedlem og anmoder om bestyrelsens
involvering.
Det har været et travlt, men spændende skoleår 2016/2017 i skolebestyrelsen.
Vi sagde først på skoleåret velkommen til 4 nye medlemmer af bestyrelsenFørst blev der valgt nye ind i
bestyrelsen: Christina Sand Kristensen, Helle Agerbo Larsen, Mia Natasja Nørlund Jensen og Sandra
Frydendahl Vedstesen. Derudover har vi har holdt ansættelses samtaler for ny skoleleder og ny SFO leder.
Et enig ansættelsesudvalg var enig om at ansætte Renée som skoleleder og Heidi som SFO leder. Så vi er en
forholdsvis nye skolebestyrelse og ledelse, som skal finde hinanden.
Der er ingen bestyrelsesmedlemmer på valg i år, men skulle man have lyst til, at se mere om, hvad det vil
sige at være i en skolebestyrelse, så gå ind på http://skole-foraeldre.dk/
Som en fast tradition blev Bavnehøjløbet afholdt i september måned med stor tilslutning.
Forældrebestyrelsen sørgedet for indsamling af sponsorgaver, og vi vil gerne sige stor tak til personalet for
det store arbejde, I liggeragde i det.
FORÆLDREUNDERSØGELSEN
Forældreundersøgelsen blev gennemført i oktober måneder, med en noget lav besvarelses procent.
Vi har i skolebestyrelsen arbejdet med undersøgelsen hele skoleåret 2016/2017 og vil fortsætte i det nye
skoleår. Vi har nogle fokusområdet som faglighed på bestemt klassetrin og aldersblandet klasser i
indskolingen.
Der vil fremover i september/oktober måned blive udsendt en forældreundersøgelse, og vi i
skolebestyrelsen vil opfordre til, at alle forældre får besvaret undersøgelsen. Vi vil megetrigtig gerne se en
meget højreree svarprocent næste gang, så vi har noget mere at arbejde med. HUSK det er den måde, du
har mulighed for, at være med til at have indflydelse på dit barns skolegang.

SKOLENS ØKONOMI
Skolebestyrelsen har et stor fokus på skolens økonomi. Som de fleste andre skoler har vi et underskud, og
på grund af besparelser har vi desværre måtte sige farvel til personalenogle lærer. Det betyder også, at
skolen i de kommende år bliver nødt til at finde besparelser, som vil ramme nogle af skolen serviceydelser.
ELEVPLAN
Desværre er IT systemet MEEBOOK, som Favrskov kommune har valgt som IT leverandørlæringsplatform,
ikke kommet helt i gang endnu. Fra det nye skoleår 2017/2018 skal alle medarbejderelærer bruge
MEEBOOK, hvor de i dette skoleår har kunne vælge mellem INTRA eller MEEBOOK.
I skolebestyrelsen har vi fokus på, at elevplanerne bliver opdateret løbende, så forældre bedre kan følge
med i deres barns faglige og sociale udvikling. Ligeledes er lærerne opfordret til at informere om trivsel på
ugeplanen.
På vegne af Skolebestyrelsen for Bavnehøjskolen, 1. maj 2017.
Jeanette Bachmann

