Årsberetning 2015-2016
Skolebestyrelsen på Bagsværd Skole
Der er sket meget i det forgangne år i skolebestyrelsen. For lidt over et år siden
trak vores mangeårige formand, Signe sig fra bestyrelsen, hvorefter jeg blev valgt
til ny formand. Kort tid derefter blev Merete ansat som ny skoleleder.
Det gav os anledning til at kigge lidt ind ad og drøfte, hvordan vi som forholdsvis
ny bestyrelse ønskede at arbejde, særligt med fokus på de emner, som vi hver
især interesserer os for, men som med mange skal-opgaver kan være svære at få
plads til. Vi er endnu ikke helt i mål med denne drøftelse, men arbejder løbende
på det. En ting er dog helt sikkert; vi vil som bestyrelse fortsat arbejde på at
understøtte det gode arbejde ledere og medarbejdere på skolen udfører og
fortsat være med til at sikre udvikling og læring for vores børn, så de bliver bedst
muligt rustet til fremtiden.
Til de af jer, som ikke ved det, mødes skolebestyrelsen en gang om måneden fra
kl. 18.00-21.00, hvor vi behandler mange forskellige emner. Det sidste år har vi
brugt en del tid på brugen af IPads, økonomi, kantinen – særligt portionernes
størrelse, årshjul og meget mere.
Høringer og afgivelse af høringssvar er en fast opgave for en skolebestyrelse og
jeg må konstatere, at dette år særligt har været præget af mange høringer - lige
fra skoledistriktsændringer til nedlæggelse af hestehold. Sidstnævnte var et
følsomt emne, som fik følelser og sind i kog hos både børn og forældre. Jeg er
glad for, at børnene stadig har mulighed for at ride på hestene – selvom de nu
står et andet sted.
En af de årligt tilbagevendende begivenheder i skolebestyrelsen er planlægning
og afholdelse af vores årsmøder. Sidste år fandt årsmødet sted den 22.
september, hvor vi havde sat synlig læring på dagsordenen. Et emne vi tænkte
måtte optage mange forældre. Vi havde derfor allieret os med skolens dygtige
læringsagenter, som holdt et inspirerende og lærerigt oplæg om hvordan, der
bliver arbejdet med synlig læring på Bagsværd Skole. Bagefter fik deltagerne selv
lov til at afprøve nogle eksempler på synlig læring. En rigtig spændende aften,
hvor der desværre var alt for få fremmødte.
En anden tilbagevendende begivenhed er høstfesten, hvor vi i september sidste
år drøftede og besluttede nogle retningslinjer, som gælder for Høstfesterne
fremover. Bestyrelsen har I disse drøftelser været meget optaget af ikke at
indskrænke klassernes mulighed for at være kreative og opfindsomme I forhold
til planlægning af de forskellige boder. Samtidig har vi dog også været optaget af
at sikre, at der hele tiden er fokus på, at høstfesten har et pædagogisk og socialt
sigte og dermed ikke bliver et arrangement, hvor det handler om at tjene en
masse penge. Det skal være et arrangement, som alle familier kan være med til.
De to sidste høstfester har begge været en succes og noget, Bagsværd Skole kan
være stolt af. Sidste år havde skolebestyrelsen en kaffe,- og kagebod, hvor vi fik
lejlighed til at tale med mange forældre og bedsteforældre. I år havde vi fået

trykt en flot T-shirt med skolebestyrelsen på ryggen, så alle, der havde lyst til at
tale med os let kunne finde os. Det gav anledning til mange gode samtaler på
kryds og tværs af årgangene.
Den 5. april i år inviterede vi til valgmøde for alle forældre, da der skulle vælges
3 medlemmer til bestyrelsen samt eventuelle suppleanter for en 4 årig periode.
Vi var meget usikre på, hvor mange forældre der reelt ville møde op og
besluttede derfor at sætte et aktuelt emne på dagsordenen, nemlig
skolereformen.
Bestyrelsen mødte talstærkt op. Desværre dukkede der kun to forældre op,
hvilket for at være helt ærligt kom som lidt af et chok for os. Vi besluttede at
gennemføre mødet alligevel, hvilket var den helt rigtige beslutning, da vi fik en
god snak om mange relevante emner. De tre bestyrelsesposter blev heldigvis
besat.
Vi har dog efterfølgende internt i bestyrelsen talt meget om, hvad og hvilke
emner, der skal til for at tiltrække flere forældre. Årsmødet i dag er et forsøg på
at gøre tingene lidt anderledes. Vi er meget interesserede i at høre, hvad I tænker
og især, hvad I synes, at der er behov for. Dialogen er alfa omega for os i
bestyrelsen, da vi hele tiden skal være sikre på, at vi repræsenterer jer og resten
af forældregruppen bedst muligt. Derfor prioriterer vi også at deltage i alle de
fælles forældremøder på de forskellige årgange, hvor vi dels har lejlighed til at
fortælle lidt om bestyrelsens arbejde – dels får mulighed for at tage relevante
emner og problemstillinger op i plenum.
Dette var i meget korte træk lidt om bestyrelsens arbejde i det forgangne år. Hvis
der ikke er spørgsmål, vil jeg give ordet til vores næstformand, Anders V.
Thomsen, som vil føre os gennem resten af programmet for dette årsmøde.

