Skolebestyrelsens årsberetning august 2012 – august 2013
Både fest og Lockout.
Suldrup Skole kunne fejre 75 års jubilæum, og det have vi stor lyst til at fejre, og så det samtidig som endnu
en mulighed for stolt at kunne fremvise skolen od dens faciliteter.
Planen var at vi skulle forsætte den gode udvikling, der var blevet oparbejdet over de seneste par år, men
skoleåret blev præget af lærer-lockout, grundet strid om lærernes arbejdstidsregler

Skoleårets gang.
August 2012.
Der arbejdes hårdt med planlægningen af jubilæumsfesten, og der trækkes på ekstern frivillig arbejdskraft
og sponsorater.
Vi havde endnu engang en lille kamp, vedr. skolebusdrift, og der blev arbejdet med flytning af ringetider,
omlægning af ruter mm. Men endnu engang var det spildte kræfter.
September 2012.
Der arbejdes i samarbejde med Rebild kommune på energirenovering, og i den forbindelse afholdes der
møde med repræsentant fra Rebild Kommune og ekstern rådgiverfirma.
Det kan blandt andet konstateres at indgangspartiet ved indskolingen er meget utæt, at dermed er skyld i
uhensigtsmæssigt varmespild.
Vi indsender ændringsforslag til kørselskontoret i forhold til skoleåret 2013 / 2014.
Der indsendes høringssvar vedr. udlægning af midler til specialundervisning.
26/9 var vi til dialogmøde med Børn- og Ungeudvalget, på rådhuset i Terndrup, hvor emnet var inklusion.
November 2012.
Så kom dagen vi havde ventet på så længe. Suldrup Skole havde 75 års jubilæum, og det blev fejret med
maner.
Kagemand i hallen lørdag morgen, åbent hus på skolen med masser af arrangementer hele dagen, og stor
fest for gamle elever i hallen om aftenen. Alt var vellykket, og vi var fra skolens side meget tilfredsse med
dagen.
December 2012.
Der arbejdes videre med Fremtidens folkeskole, og emnet inklusion. Der er en lang og ”tung” proces.

Januar 2013.
Der arbejdes med kostpolitik, og skolens ledelse arbejder på et samarbejde med sundhedsplejerske m.fl. på
at lave et projekt, der skal hjælpe overvægtige børn.
Der arbejdes på en forældrearrangement vedr. fremtidens folkeskole, i samarbejde med Børnehaven
Tumlehøj.
Der afsendes høringssvar vedr. sammenhængende politik for børn og unge.
Vi sendte et brev til ansvarlige parter, da det forlyder at chaufføren på en rute, har spurgt elever på ruten,
om de ville skifte til Suldrup Skole, hvis ruten blev lagt om, således at bustider passede bedre til ringetider
på Suldrup. Alle ansvarlige benægtede at noget sådan skulle have foregået. Det skulle dug vise sig at
rygterne talte sandt.
Marts 2013.
Der arbejdes på højtryk for at forberede en eventuel Lock-out.
Der nedsættes et arbejdsudvalg, der skal lave en IT-strategi, for Suldrup Skole.
April / maj 2013.
Vi blev som alle andre skoler ramt af Lock-out, og de tilbageværende tjenestemænd og andet ikke lockoutramt personale måtte løse opgaven inden for lovgivningens rammer.
Pga. Lock-outen blev skolefesten aflyst, da man ikke mente det var ansvarligt, at bruge læreresurser på
planlægning af skolefest, når man manglede en del undervisningstimer.
Der afholdtes et inklusionsarrangement for forældrene. Der var ikke helt så mange tilmeldte som vi havde
håbet, men det virkede dog til at det var en godt arrangement for dem der mødte op.
Juni 2013.
Der laves evaluering og opfølgning på inklusionsarrangementet.
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