
 

 
14. april 2008 
 
Formandens beretning 
 
Skolens drift: 
Året har været præget af stabilitet, flere års arbejde med projekter omkring skolens 
værdigrundlag har i år båret frugt. 
Det kan vi takke skolens kompetente ledelse og dygtige og engagerede medarbejdere for. 
Resultatet afspejles tydeligt på skolens regnskabsmæssige resultat og antallet af elever.  
 
Skolens fysiske rammer: 
Flere elever skaber nye udfordringer både for skolen og SFO’en. I bestyrelsen har vi arbejdet 
med en mulig udvidelse af SFO’en, og arbejdet med hvilke mulig-heder, vi kan tilbyde SFO’en. 
Det er en hårdfin balancegang mellem økonomi på den ene side, og fysiske rammer for både 
skole og SFO på den anden side. Dette er en proces, der endnu ikke er afsluttet 
 
Det er i år lykkedes at få skiftet stort set hele hegnet ind mod skolens naboer. Det har længe 
været tiltrængt. 
 
Det blev også året, hvor vi som skole så os nødsaget til at få skolen video-overvåget. Dette blev 
den konsekvens, som vi var nødsaget til at drage efter en periode med utallige knuste ruder. 
Det ser ud til at have fået en positiv effekt. 
 
Skolehjemudvalget: 
Skolehjemudvalget blev nedsat som et resultat af forrige års seminar. I udvalget er samarbejdet 
mellem skole og hjem blevet behandlet. 
Af emner som konkret er blevet behandlet er f.eks. 
 

 En opstramning af skolens indsats overfor elever, der får problemer af den ene eller anden 
art 

 skolehjemsamtale 

 Skolens kontakt til hjemmet 
 
Nogle af udvalgets ideer er efterfølgende sendt til debat i lærerkredsen. 
 
Sund mad 
Inspireret af sidste års forældrekredsmøde, har emnet sund mad fyldt en del på vore møder. 

 
Efter forslag fra sidste års lærerråds-formand har vi besluttet netop at sætte fokus på 
spørgsmålet: hvorfor børn i puberteten ikke vil spise deres madpakker. Hvad kan skole og 
forældre gøre for, at børnene også i de lidt større klasser får en sund frokostmad. Vi har bl.a. 
taget kontakt til Fødevarestyrelsens repræsentant for gode råd og vejledning. 
Arbejdet omkring sund kost og en evt. udarbejdning af en kostpolitik på skolen vil fortsætte. 
Årets foredragsholder er derfor også et resultat af det fokus, vi ønsker at sætte på sund kost i 
det kommende år. Ikke mindst fordi vi ved, at sund kost er basis for god læring.   
 
Tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres ulønnede og aktive arbejde. 
 



Tak til skolens ledelse, lærerkollegiet, og det tekniske og administrative personale for deres altid 
engagerede indsats.  
 
Med disse ord overgives beretningen til forsamlingen. 
 
  
 
 


