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Hey alle 

Så kom sommerferien endelig. Jeg tror vi alle har været noget mærket af et helt skoleår i Coronaens tegn 

og derfor nu ser frem til en god sommer og forhåbentlig et mere normalt skoleår næste år. Fra 

skolebestyrelsens side, skal der lyde et stort tak til både elever og især lærerne, som hele tiden har måtte 

være omstillingsparate og ændre på deres undervisningsformer qua de ændrede retningslinjer der hele 

tiden er kommet. At vi nu er på den anden side af et skoleår, hvor der primært har været digital 

undervisning, opdelte klasser og legepladser, er helt vildt at tænke tilbage på. Men i har alle løst opgaven i 

fællesskab og det er beundringsværdigt. Selv til vores skolebestyrelsesmøder, har vi kunne mærke 

konsekvenserne af Corona restriktionerne. Det har blandt andet betydet, at vi har måtte holde de fleste 

møder uden elevrepræsentanter. Det synes vi har været ærgerligt og vi håber at det kommer til at se 

anderledes ud til næste skoleår.  

Skolebestyrelsen har været omkring mange ting i år. Vi har blandt andet været i gang med at ændre 

principperne for ”møder mellem skole og hjem” og ”samarbejdet mellem skole og hjem”. Alle vores 

principper kan man finde inde på skolens hjemmeside under fanen ”skolebestyrelsen”. Til næste skoleår 

skal vi blandt andet have udarbejdet nogle nye principper om 2- sprogede elever og om trivsel i skolen. 

Skolens principper er noget vi i bestyrelsen kan arbejde med, for at være med til at sætte nogle overordnet 

retningslinjer for skolen. I den forbindelse vil vi altid gerne opfordre jer alle til at tage kontakt til os i 

skolebestyrelsen, hvis i har noget i gerne vil have at vi skal diskutere eller vi evt. skal have lavet et princip 

omkring. 

Ind imellem er der ting der skal ændres eller justeres. Det diskutere vi også på bestyrelsesmøderne. Det 

oplevede vi blandt andet på bestyrelsesmødet i januar, hvor vi snakkede om rammen for virtuel 

undervisning. Det mundede ud i den rammesætning i alle modtog efterfølgende.  

I dette skoleår har vi også sagt god dag til nye naboer, nemlig Børneuniverset, hvor der både er vuggestue 

og børnehave. Det er vi rigtig glade for og ser frem til et spændende samarbejde. I den forbindelse har vi 

kunne se, at der er kommet et yderlig tryk på parkeringsforholdene ved skolen. Det er en problematik vi i 

bestyrelsen har fokus på og er ved at finde en måde, hvor vi kan få det løst, så alle kan komme trygge og 

sikkert frem på arbejde, i skole, i børnehave og vuggestue.  

På grund af den øget trafik omkring skolen, har vi i skolebestyrelsen også været i gang med at undersøge 

muligheden for at starte vores egen skolepatrulje op. Der vil derfor i det nye skoleår blive prøvet af, om det 

kan fungere med en skolepatrulje ved fodgængerfeltet til skolen på Østre Boulevarden. Det bliver lavet i et 

samarbejde med politiet, så vi kan sørge for, at det er sikkert for alle.  

På grund af at skolen har haft en sund økonomi de sidste par år, har der været penge til at kunne renovere 

skolens udearealer. Der er blandt andet blevet lavet helt nyt legetårn ved indskolingen og der kommer en 

helt ny multibane til udskolingseleverne. Vi i bestyrelsen er rigtig glade for at se, at skolens overskud 

kommer eleverne til gode. I den forbindelse vil jeg også nævne, at vi er i fuld gang med at lave en løbebane 

på skolens matrikel, som kommer til at kunne blive brugt af alle skolens elever. 

Som jeg har nævnt tidligere, så har Corona fyldt meget i dette skoleår. Fra ministeriet er der kommet nogle 

ekstra trivselsmidler qua Corona. Det er fantastisk at hører, at pengene er blevet brugt flittigt på oplevelser 

mellem lærer og eleverne. Der har blandt andet været nogle, der har været i klatrepark, på besøg i 
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dyrepark, været på bustur til Rold skov og alle klasser har fået flere og nye lege ting til frikvartererne såsom 

bordtennisborde, slippetov etc.  

Bare for kort at nævne nogle af de ting vi skal arbejde med i det næste skoleår, så skal vi i bestyrelsen 

blandt andet have diskuteret hvordan vi kan gøre os selv mere tilgængelige for jer forældre og vi skal have 

snakket om hvordan vi drager SFO´en ind i bestyrelsen. Så skal vi også have fuldt op på 

trafikproblematikken omkring skolen og Børneuniverset og hvad der derudover ellers må komme.  

Til sidst vil jeg gerne sige et stort tak til alle medlemmer af skolebestyrelsen for det gode samarbejde og så 

ønsker jeg alle jer forældre, lærere og børn en rigtig god sommer 

 

Venlig hilsen 

Sabine Kristensen, bestyrelsesformand 

  

 

 

   


