Skolebestyrelsens årsberetning august 2010 – august 2011
Tid til at starte på en frisk, og kun se fremad.
Vores forgængere i skolebestyrelsen havde gennem de seneste par år været gennem en turbulent periode,
med en skoleleder, der blev fyret efter kort tids ansættelse, samt lukning af skolerne i Sønderup og
Kirketerp. Man kunne mærke, at der var behov for at arbejde for opbakning til skolen, så man igen kunne
komme til at høre gode historier om skolen.
Da vi startede som nykonstitueret bestyrelse, var der kun én af de forældrevalgte, samt viseskoleleder og
medarbejderrepræsentanterne, der havde et indgående kendskab til skolebestyrelsesarbejde, og der var
bred enighed om, at der skulle startes på en frisk.
Alle muligheder for at gøre Suldrup skole til noget positivt var til stede. Der var blandt andet ansat ny
skoleleder, som startede samtidig med den nye skolebestyrelse. Alectia havde hele foråret 2010 arbejdet
sammen med de ansatte omkring det psykiske arbejdsmiljø. Skolen var under en tiltrængt renovering og
ombygning. Alt sammen gode muligheder for at skabe noget godt.

Skoleårets gang.
August 2010.
Første møde i den nye Skolebestyrelse blev afholdt, og skolebestyrelsen blev konstitueret.
Der blev givet et høringssvar: ’Flytning af skoletandplejen’.

September 2010.
Da det nærmest er ene nye medlemmer i bestyrelsen, er der en del praktiske opgaver, så som adresselister
mv. der skal tages hånd om, og det tager naturligvis en del af tiden.
Da vi godt ved, at det ikke er muligt at gå i dybden med alle opgaver, beslutter vi, at der skal udvælges
nogle fokusområder, som arbejder med. Vi skulle dog give høringssvar på ’Budget 2011’, ’Ferieplan’ og ’God
skik og brug i specialundervisningen’.
September 2010 blev der skudt gang i Trivselsambassadørerne, der var et tiltag som bl.a. Gitte Fly Bay, der
er tidligere skolebestyrelsesformand, stod for opstarten af.
Sidste etape af ombygningen påbegyndes, og indskolingen starter skoleåret i Kirketerp. Dette gav nogle
ekstra opgaver mht. transport og anden logistik, og der skal ikke herske nogen tvivl om, at det indebærer
nogle udfordringer at have to adresser at passe, men da det kun drejede sig om en periode, tog alle det
generelt meget positivt.
Der blev givet et høringssvar: ’Forslag til ændring af skoledistrikter’.

November 2010.
Vi arbejdede i mindre arbejdsgrupper med forskellige emner, og der blev bl.a. arbejdet med ’Mad- og
kostpolitik’, ’Værdiregelsæt’, og ’Den gode historie’.
Der blev ligeledes arbejdet med principper for Trivselsambassadørarbejdet og retningslinjer for fordeling af
et eventuelt overskud fra Trivselsambassadørernes arbejde / arrangementer.

December 2010.
Et af de store emner i december var lektiecaféen, hvor diverse formalia var ved at være på plads, med både
personale og Trivselsambassadørerne.
Der blev lavet høringssvar til ’Evaluering af specialklasserne i Rebild kommune’, herunder lukning af
Trivselsklassen, ’Kvalitetsstandarder for specialundervisning og specialpædagogisk bistand’ samt
’Fremtidens skole i Rebild kommune’.
Suldrup Fjernvarme skal fusioneres med Aars og Haverslev varmeværker, hvilket gav anledning til drøftelser
i skolebestyrelsen bl.a. angående økonomisk udfordring for at betale tilslutningsafgiften.
Der arbejdes stadig med ’Den gode historie, ’Mad og måltider’ samt ’Værdiregelsæt’.

Januar 2011.
Der blev afholdt møde i Dialogforum, hvor der kom rigtig mange gode ideer frem. Der blev bl.a. arbejdet
med emnerne 1) Inklusion 2) Hvordan bliver Suldrup Skole mere attraktiv for forældre og elever? 3)
Hvordan bliver Skolen i større grad en del af Suldrup by og omegn? samt 4) Hvilke udfordringer får de unge
mennesker i deres fremtidige karriere, som skolen kan forberede dem på?

Februar 2011.
Skolebestyrelsen gennemgår ideer fra Dialogforum, og udvælger de ideer, der skal arbejdes videre med.
Trivselsambassadørerne arbejder hårdt med planlægning af skolefest og Lektiecafe.
Skolebestyrelsen har deltaget i borgermøde vedr. Fremtiden i Suldrup, og skolebestyrelsen er
repræsenteret i flere arbejdsgrupper.
Skolen indleder et samarbejde med en studiegruppe fra Aalborg Universitet – Humanistisk Informatik.
Der arbejdes for at finde en løsning med et skoletilbud for ”Huset Aarestrupvej”, således de fortsat kan
have et skoletilbud efter at Trivselsklassen lukkes.

Marts 2011.
Vi inviterede Børne- og Ungeudvalget til at afholde deres udvalgsmøde på Suldrup Skole, hvilket de sagde ja
tak til. Efter mødet var resten af byrådet inviteret til en præsentation af Suldrup Skole og de foreninger og
organisationer, der omgiver skolen. Det blev et rigtig godt møde, med en pæn tilslutning.
April 2011.
Lektiecafeen startede, og der var en forrygende opbakning fra frivillige hjælpere.
Vi var et par bestyrelsesmedlemmer, der tiltog i et informationsmøde vedrørende etablering af cykelstier
gennem byen. Og selv om cykelstierne nok kan være lidt en gene, når man skal parkere, er vi meget
tilfredse med den sikkerhed, det har givet de cyklende elever, til og fra skole.

Maj 2011.
Sidste etape ag ombygningen af skolen afsluttes, og indskolingen flytter tilbage fra Kirketerp, hvor de har
været genhuset. Der holdes i den forbindelse en mindre reception for parterne i byggeriet.
Ved fremtidsværkstedet på Suldrup Kro i februar blev der lavet en arbejdsgruppe ”Samarbejde på tværs –
kommunikation og information”, og som en gren af denne gruppe ønsker man at starte ”Suldrup Skoles
Venner”, hvilket vi fra Skolebestyrelsens side var meget glade for.

Juni 2011.
Der var sendt to meget alvorlige emner i høring, nemlig ’Specialundervisningsmidler’ og ’Fremtidens
Folkeskole i Rebild Kommune – Bæredygtig folkeskole 2020’. Der blev nedsat arbejdsgrupper til at
udarbejde svar, og der blev holdt et ekstra fyraftensmøde, hvor svarene skulle gennemgås, så de kunne
blive sendt inden sommerferien.

