SKOLEBESTYRELSEN

Asferg Skole og SFO ASFERG SKOLE OG SFO – ÅRSBERETNING 2018-2019
Denne årsberetning er en kort opsummering af de emner skolebestyrelsen ved Asferg Skole og SFO (AS) har
beskæftiget sig med gennem skoleåret 2018-2019. Ligeledes er der en kort beskrivelse af de vigtigste
emner der skal arbejdes med i skoleåret 2019-2020. I Skoleåret 2018-2019 har skolebestyrelsen (SB)
arbejdet med bl.a. disse emner:







Samarbejde med børnehaverne
Samarbejde med Fårup Skole
Samarbejde med Purhus Idrætsforening/Træningshuset
Fortsat arbejdet med at udforme skolens principper
Forældretilfredshedsundersøgelsen
Den gode historie og konsolidering af Asferg Skole (AS) som tryg og sund skole

Samarbejdet med Fårup Skole I 2018/19 forsatte arbejdet med Fårup Skole som vanligt. Fårup Skole er
kommet under nyt lederskab og som sådan ændres intet i forhold til før da skolen stadig er modtagerskole
for Asferg Skole. Det er derfor vigtigt at der stadig er en god og positiv dialog skolerne imellem. SB
planlægger dog fremover at ligge mest energi i samarbejdet med Svalereden samt Gassum Børnehus, da
skolens fremtidige grundlag her kræver en bedre ”rød tråd”. Mere om dette senere.
Dialog med Svalereden og Gassum Børnehus Skoleåret har – baseret på erfaring fra forrige skoleår – budt
på udvidet dialog og tilstedeværelse i Gassum Børnehus samt Svalereden Asferg. Grunden skal findes i to
vigtige faktorer. Selve overgangen for indskolingsbørnene kan godt være præget af usikkerhed, hvilket ofte
afhjælpes ved at man allerede har set/besøgt skolen forinden og set de nye rammer. Samtidig giver
tilstedeværelsen af Asferg Skole på stederne også forældrene en ro ift. Skiftet og muligheden for at kunne
svare direkte på spørgsmål samt at inddrage institutionernes kompetencer ift. børnene på en mere naturlig
måde. Således er det skolens ambition på sigt, at man skaber en rød tråd til glæde for børn og skolen i
gennem så mange år som muligt. Det fælles mål må være at vi får en god og sund skole med fokus på
nærhed og højt til loftet.
Samarbejde med Purhus Idrætsforening/Træningshuset Der har været fortsat samarbejde med
Træningshuset omkring brugen af faciliteterne i idrætsundervisningen og til arrangementer. Dog valgte
Træningshusets koordinator Nikoline midt på året at opsige sin stilling for nye muligheder. Vi har dog fået
et rigtig godt samarbejde med de ny koordinatorer Karen Marie og Trine.
Skolens principper er blevet løbende opdateret over året og disse kan læses på skolens hjemmeside
efterhånden som de formelt godkendes og postes.
Fokus på økonomi og sikring af den lille rummelige skole i Asferg Elevtallet er stabilt, og vi har en fornuftig
økonomi, hvor der også har været plads til ture ud af huset bl.a. Ree Park og Randers Regnskov.
Forældretilfredshedsundersøgelse Randers Kommune gennemførte i oktober/november 2018 en større
forældretilfredshedsundersøgelse. Asferg Skole fik en høj svarprocent –og mange tak til alle forældre for
deres input – Skolen fik en ret høj vurdering af jer forældre, og vi fik en række konkrete data ud af
undersøgelsen. Disse blev efterfølgende arbejdet med på SB møderne og der blev lavet en decideret plan

for resten af skoleåret samt skoleåret 2019/20. Heraf kom ideen med inddragelse af forældrene gennem
materialet Forældrefiduser.

Personale: SB vil gerne sige tak til personalet for den indsats de lægger i hverdagen og tak for
samarbejdet. 1. december 2018 blev Stine fastansat som skoleleder, efterfølgende var vi i
skolebestyrelsen og Stine i dialog om den vakante vicelederstilling. Beslutningen blev at få en
sekretær på 34 timer som kunne hjælpe i den travle hverdag fx at tage telefonen, tage imod beskeder,
hjælpe med diverse og klare en del af det administrative. Den lønsum der skulle være gået til viceleder,
dækker derfor løn til sekretær, samt give flere muligheder for andre aktiviteter i hverdagen for
eleverne.
Skolebestyrelsen Ved skoleårets afslutning trådte Cecilia Jarresø og Søren Siegenfeldt tilbage fra
bestyrelsen, da begge ikke længere har børn på Asferg skole. Skolebestyrelsen vil gerne sige dem tak for
deres arbejde igennem årene. I stedet indtræder Frank Nørregaard og Marianne Henriksen ved skoleårets
start i august 2019. Der afholdes herefter rullende valg hver 2. år for at sikre kontinuitet ift. Skolens
arbejde.

SB’s arbejde i kommende skoleår
I skoleåret 2019 - 2020 vil SB bl.a. arbejde med disse emner:








Samarbejde med såvel Træningshuset/PIF samt kommunal forvaltningen med henblik på at
”promovere” skolen og alle vores muligheder. Skolen er et trygt sted at være, hvor der tages
hensyn til den individuelle udvikling med fokus på gode tilbud for den enkelte elev og deres familie.
Vi har mange gode tilbud og et sundt foreningsliv der ligger lige op ad skolen. Dette skal vi fortælle
til alle således det udvikles gennem styrket dialog og en fælles forståelse. Der skal også udformes
en ny præsentationsbrochure for skolen.
Fokus på overgangen og samspillet med Børnehaverne i Gassum og Asferg. Sikring af ”Den røde
tråd” således forældre kan regne med, at de har såvel årene i vuggestuen/børnehaven samt videre
ind i de 7 år på Asferg Skole, hvor deres børn får en faglig sund funderet, tryg start på skolelivet.
Derfor vil vi også prioritere møder med forældrebestyrelserne i både Gassum og Asferg.
Gennemgribende revidering af skolens principper Vi begyndte sidste år at gennemgå vores
principper. Det vil vi fortsætte med i år – herunder en revurdering af vores antimobbestrategi, hvor
vi også vil indgå et tæt samarbejde med elevrådet.
Opfølgning og sparring på vores kommunikationsstrategi: Skolen arbejder målrettet på at fortælle
den gode historie. Herunder arrangementet som i dag ”Åben Skole”.
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