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Bestyrelsen:
Det forgangne skoleår var det andet år i denne valgperiode for denne
bestyrelse. Det betyder at mange af de ting, vi arbejder med, er noget vi
“har prøvet før”. Vi har haft 2 udskiftninger i bestyrelsen. Ann Lennø
flyttede fra byen og Charlotte Riis har ikke længere børn på skolen,
hvorfor hun har valgt at træde ud af bestyrelsen. Tak for godt samarbejde
til dem begge. Fra suppleantlisten har vi trukket Lars Præstegaard og
Michala Borup Nyborg ind i bestyrelsen som nye forældrerepræsentanter.
Der skal lyde et stort velkommen til dem.
Efter denne udskiftning overtog Karl Peder Olesen hvervet som
næstformand i bestyrelsen.

Året der gik:
Da skoleåret 19/20 startede var der næppe nogen, der havde forudset, hvad
det ville bringe. Første etape af energirenovering af udskolingen, samt
indførelsen af Aula ville jeg nok have tippet, som det der ville fylde mest
hen over året. I stedet blev nye ord som Corona, Covid19, afstandskrav,
nødundervisning, hjemmeundervisning samt online undervisning det
altoverskyggende. Corona endte dog også med at lukke skolen ned for de
yngste elever i en måned og de ældste elever i godt 2 måneder. Corona er
her stadig, men heldigvis nåede 9. årgang at komme tilbage og fik en flot,
og meget anderledes afslutning på 10 års skolegang. Ingen eksamener,
ingen karamelkast, men dimission med afstand uden fællessang - dog med
lærerkor
Skolens medarbejdere klarede den nye måde at lave skole på i flot stil. Tak
for den flotte indsats i en svær tid.
Bestyrelsen havde ikke den store rolle at spille i denne periode, men vi
blev ajourført og hørt via onlinemøder.
Nok om Corona for nu………
Bygninger:
I det forgangne skoleår blev den længe ventede 1. etape af
energirenoveringen endelig gennemført. Nyt gasfyr til hele skolen og ny
ventilation i udskolingen har øget kvaliteten på indemiljøet markant. I det
kommende skoleår påbegyndes 2. etape, hvor vinduer i udskolingen og på
”glasgangen” udskiftes.
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Kommunikation:
Efter godt 15 år blev “Forældreintra” lagt i graven på Biersted Skole.
Overgangen til det mere strømlinede og kommunikationsrettede “Aula”
brugte vi i bestyrelsen en del krudt på at forberede hvordan vi ville benytte
på Biersted Skole. Aula blev ikke lanceret ved skoleårets start som
planlagt, men blev først rullet ud efter efterårsferien. Aula er stadig under
udvikling, og der kommer løbende opdateringer, men det er vores indtryk
at systemet er vel modtaget af forældrene på skolen.

Ansættelse:
Hen over året bliver der ansat mange nye pædagoger og lærere i
tidsbegrænsede og faste stillinger. Bestyrelsen er altid en del af denne
proces, og det er en spændende del at være med til. Medarbejderne former
skolen, og det er derfor særdeles vigtigt at få ansat de rigtige folk med de
rette kompetencer. Af fare for at glemme nogle vil jeg blot byde alle nye
medarbejdere velkommen.
Vi gennemgik i slutningen af 2019 en større ansættelse. Der skulle i ASF
afdelingen ansættes en ny leder, hvilket er en større process. Efter endte
samtalerunder faldt valget på Helle Larsen, der tidligere har været
konstitueret leder i ASF-afdelingen. Stort tillykke til Helle med jobbet!

Økonomi:
I 2019 gik skolen ud med et samlet overskud for alle afdelinger på 689.000
kr. Skolen kunne være kommet tættere på et nul, men forvaltningen
overførte inden regnskabsafslutningen regninger for 355.000 kr. Fra 2019
til 2020. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning, men undrede sig over
den måde regningerne blev overført fra det ene regnskabsår til det næste.

Henvendelser fra forældre:
Vi afholder ca. 10 møder om året og til hvert møde gennemgår vi bla. om
os forældrevalgte har modtaget henvendelser fra jer forældre. Det har vi
ofte, og det kan dreje sig om alt fra “der mangler grus på p-pladsen” til, at
vi i bestyrelsen skal diskutere et evt “forbud mod sodavand i udskolingen”.
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Intet er for stort og intet er for småt, og er man i tvivl, om det er noget, der
er inden for bestyrelsens arbejdsområde, så er man velkommen til at
spørge. Vi er her for jer…...
Skoleåret 2020/2021:
Det nye skoleår står for døren og klog af skade fra sidste år vil jeg lade
være med at gætte på hvad året kommer til at bringe…... Dog ved jeg, at vi
i bestyrelsen vil være der og holde møder med skolens ledelse og ansatte
enten i virkeligheden eller virtuelt for en fortsat god udvikling af Biersted
skole.
En stor tak skal lyde til skolens medarbejdere, skolens ledelse og den
øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.
Christian Jensen
Skolebestyrelsesformand
August 2020

