Skolebestyrelsens årsberetning 2016/2017
Skolebestyrelsesmøderne
Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolens ledelse, vi bliver orienteret om den daglige drift og er
med til at formulere skolen strategier, vision og mission.
Skolebestyrelsen afholder hvert år ca. 6-7 møder med faste punkter på dagsordenen, herunder
meddelelser fra formand, ledelsen, personalerepræsentanter og hvis repræsentanten fra
kommunalbestyrelsen deltager.
Bestyrelsens medarbejderrepræsentanter fortæller om deres oplevelse af trivslen i
personalegruppen og giver deres syn på, hvordan det går på skolen fra møde til møde.
Ledelsen orienterer typisk om
• Budget og økonomi
• Status på elevantal (tilgang/afgang etc.)
• Nyt fra personalegruppen, inkl. opsigelser, fravær, nyansættelser etc.
På bestyrelsesmøderne følger agendaen i øvrigt bestyrelsens årshjul (som også kan forefindes på
Brøndagerskolens hjemmeside)
Arrangementer
Hvert år afholder Brøndagerskolen mange arrangementer, herunder
• Julefest i december
• Sommerfest i maj/juni
• Søskende dag i efteråret
• Intro for nye forældre
• Bedsteforældredag i foråret
• Forskellige emner, f.eks. low arousal, seksualitet, ”ud af skolen og hvad så?” og flere andre
Branding
I det forgange skoleår har bestyrelsen og ledelsen arbejdet meget med branding.
Skolebestyrelsen har udarbejdet en velkomstfolder til nye forældre om skole/hjemsamarbejdet og
ledelsen har udarbejdet en introduktionspjece om Brøndagerskolen. Begge dele uddeles til nye
forældre, men bruges også som ”reklame” overfor kommunernes PPR og sagsbehandlere.
Der er eogså sket en stor opdatering af Brøndagerskolens udskolingsbog samt et
kommunikationspas.
Kørsel
På hvert eneste bestyrelsesmøde drøftes kørsel og erfaringerne med HB Bus. Bestyrelsen
arbejder sammen med ledelsen tæt frem mod den kommende licitation af buskørslen og vil deltage
aktivt i udarbejdelse af kravspecifikationerne til den kommende buskørsel.
Ferie
Ledelse og bestyrelse drøfter til stadighed hvordan ferieplanlægning og ferieafviklingen klares
bedst på Brøndagerskolen. Vores børn har brug for de faster grupper og kendt personale, hvorfor
skolen har brug for tidligt at vide hvornår børnene holder ferie.
Bestyrelsen opfordrer endnu engang skolens forældre til at overholde tilmeldingsfristerne til ferie
på skoleintra og at give skolens ledelse besked så hurtigt som muligt, hvis der sker ændringer.

Morgenåbent
Brøndagerskolen har som noget nyt indført særlig morgenpasning fra kl. 7.20-8.20 til de børn hvis
familier har et særligt behov herfor. Nu benytter ca. 10 børn sig heraf. Det er et rigtig godt tilbud
som vi er glade for, men det stiller også krav i det børnene i den time er i et ”ukendt” gruppelokale
og ofte med voksne som de ikke nødvendigvis kender fra deres egen gruppe.
Lukkedage
Bestyrelsen vurderer og evt. godkender ledelsens forslag til lukkedage i hvert skoleår. I 2017/2018
er der følgende to lukkedage: d 11-5-18 i forbindelse med Kristi Himmelfart og mandag d 4-6-18 i
forbindelse med Grundlovsdag, da det er en tirsdag.
Valg til bestyrelsen
Til foråret 2018 vil der være valg til skolebestyrelsen. Da 3 ud af 5 medlemmer ikke genopstiller (da
deres børn går ud af Brøndagerskolen) så har vi i særdeleshed brug for nye og friske
forældrekræfter i bestyrelsen. Ønsker nogen at høre mere om bestyrelsesarbejdet, så kan de tage
kontakt til formanden eller næstformanden, så fortæller vi hjertens gerne om det spændende og
udbytterige arbejde.
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