Skolebestyrelsens årsberetning april 2016 (skoleåret 2015/2016)

Læringsreformen
Andet år med ny læringsreform for Hillerød Vest skolen. Reformen har nu været i drift i ca. 1½ år,
og er derved midt i en implementering, og ikke alle reformens elementer har fundet sin endelige
form endnu. I kommunen er der givet mulighed for at søge dispensation, så ingen børn har
undervisning efter kl. 15 fra næste skoleår og dette vil således også gælde for Hillerød Vest Skolen,
idet vi søgte om denne dispensation.
Der er besluttet en nedjustering af timetallet i udskolingen på 2 timer, men den mulighed er der ikke
i indskolingen og på mellemtinnet, da skolens stramme budgetter ikke kan rumme køb af yderligere
åbningstid i SFO og klub. Men loven sætter imidlertid også nogle rammer for hvad den enkelte
skole kan og skal, f.eks. er det ikke muligt at gøre faglig fordybelse frivilligt, i stedet vil skolen
arbejde for så gode rammer for et læringsmiljø som muligt.
Noget af det skolebestyrelsen har store forventninger til, er indgåelse af partnerskaber med
foreninger og erhvervsliv, så undervisningen gøres mere praksisnær. Disse initiativer er også en del
af læringsreformen. Skolebestyrelsen vil sammen med skolens ledelse videreudvikle skolen inden
for lovgivningens rammer og dermed gøre den til en endnu bedre skole.

Skolestruktur Alsønderup
I Alsønderup har kommunen og skolen af pædagogiske og økonomiske hensyn valgt at lave
aldersintegreret undervisning, da elevtallet er meget mindre end på afdeling Ålholm.
Efter 2 år med den nuværende struktur med to spor i indskolingen og på mellemtrinnet, er det nu
nødvendigt pga. faldende elevtal at tilpasse strukturen fra skoleåret 16/17, således at indskolingen
kommer til at bestå af elever fra 0.-2. årgang og mellemtrinnet deles op i to hold med 3.-4. årg. som
det ene hold og 5.- 6. årgang på det andet hold. Forældrene er inviteret til fyraftensmøde om dette
den 28. april.
Der blev i efteråret 2013 konstateret PCB i Alsønderup, som i løbet af skoleåret nu er udbedret og
fjernet. Men desværre har det vist sig, at taget nu skal udskiftes, da det flere steder er utæt.
I indeværende skoleår fik vi endelig renoveret dele af legepladsen. Det var hårdt tiltrængt, og der er
fortsat ønsker om at forbedre udenoms arealerne.

Skolens ledelsesstruktur
I det forgangne skoleår er ledelsesstrukturen faldet på plads og er som følger: Hanne Lindegaard er
distriktsskoleleder (fysisk placeret i Alsønderup afdeling). Ole Vadskær er viceskoleleder og med
primært ansvar for udskolingen og Annemette Guttormsen er afdelingsleder med primært ansvar for
indskolingen og mellemtrinnet (begge fysisk placeret i Ålholm afdeling).
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Ændret sammensætning skolebestyrelsen
I forbindelse med påbegyndelsen af det nye skoleår sommeren 2015 valgte den tidligere formand,
Henrik Wiehl, at trække sig ud af skolebestyrelsen, da han i det nuværende skoleår ikke længere
havde børn på skolen.
Skolebestyrelsen foretog derfor en ny konstituering, hvor Eyvind Nygaard blev valgt som formand,
mens Josefine Toft Skou blev valgt som næstformand. Som ny i bestyrelsen indtrådte Dorthe
Schødt.
Ved udgangen af 2015 måtte Josefine Toft Skou pga. sygdom desværre udtræde af skolebestyrelsen. Pernille Harreschou blev valgt som ny næstformand. Og blandt suppleanterne indtrådte
Malene Stæhr i skolebestyrelsen.
Tak til både Henrik og Josefine for deres store indsats i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens
medlemmer kan i øvrigt ses på forældreintra.

Årsregnskab for 2015
Regnskabsresultatet for 2015 var et minimalt underskud på 66.000 kr., så økonomien er i balance.
Budgettet for 2016 er stramt, så der er brug for tæt budgetopfølgning, navnlig kan løbende opstå
udgifter til specialundervisning, som er meget svær at budgettere.

Kontaktforældremøder
Der har været afholdt et kontaktforældremøde den 10. marts 2016, hvor der bl.a. blev orienteret om
implementeringen af den nye læringsreform på skolen. Mødet var tænkt som et formøde ifm.
foredrag om børns sprog/kommunikation med Rune Strøm samme aften. Desværre måtte dette
foredrag aflyses pga. sygdom i gennemføres i stedet den 18. april efter forelæggelsen af denne
beretning.

Afgivne høringssvar
Skolebestyrelsen har i skoleåret afgivet en del høringssvar, hvor de væsentligste var:





Hillerød kommunes budgetforslag 2016-2019
Udlagt budget til specialundervisningen
Erfaringsopsamling på læringsreformens toårige udviklingsperiode
Kvalitetsrapporten for Hillerød Kommunes skolevæsen 2014/2015

Forældremøder
Skoleåret startede vanen tro med forældremøder på alle klassetrin og her deltog skolebestyrelsens
medlemmer med at fortælle om skolebestyrelsens arbejde og om planerne for det kommende
skoleår.
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Helhedsplan
I kommunens budget for 2016-2019 er der afsat bevilling til renovering af Hillerød vest skolen,
Ålholm afdeling. Planlægningen er påbegyndt og arbejdet vil gå i gang til efteråret og frem mod
2018 i etaper uden det vil være nødvendigt at låne lokaler uden for matriklen.
I forbindelse med renoveringen er der ikke afsat midler til indkøb af nyt inventar. Skolebestyrelsen
vil arbejde for, at der tilvejebringes bevilling til indkøb af nye møbler ifm. renoveringen.

Elevtal
Som i resten af Hillerød og dermed også Hillerød Vest skolen står vi med et umiddelbart
faldende elevtal.
Det må dog antages, at det beskrevne fald opvejes af løbende udskiftning af ejendommene omkring
skolen. Hertil kommer de mange forstående nybyggerier i kommunen, herunder Frederiksbro og
byggeriet i tilknytning til det nye superhospital i Favrholm. I lyset af dette må der også forventes
nye inddelinger/ændringer af skoledistrikter for kommunens skoler.

Kvalitetsrapporten for Hillerød kommunes skoler
Hillerød Kommune ligger som nummer 9 af 98 ved afgangsprøverne, hvilket er flot. Ifølge
rapporten er matematik blevet bedre, men overraskende at læsningsevnen tilsyneladende er
svækket. Man kan ikke ud fra rapporten få belyst, om dette også er tilfældet på Hillerød Vest
Skolen.

Lokalråd
Skolen har haft en god og positiv dialog med Ullerød gruppen og Alsønderup lokalråd. Det kan bl.a.
nævnes, at Ullerød-gruppen tog initiativ til et møde om evaluering af de første erfaringer med
læringsreformen.
I Alsønderup har Lokalråd og skolebestyrelsen haft møder. Vi har en fælles interesse i, at så mange
som muligt indskriver deres børn i Alsønderup. Med stor forældreopbakning skabes et grundlag for
skolens fortsatte vækst.

Dialogmøder med Børne- og Familieudvalget
Skolebestyrelsen har deltaget i dialogmøder med kommunens Børne- og Familieudvalg. På disse
møder har der været drøftet en række relevante emner omkring bl.a. økonomi og læringsreformen.
Et af møderne var tillige et temamøde omkring emnet: Folkeskolen som aktivt tilvalg, hvor alle
skolebestyrelserne kom med input til udvalget.

Konklusion
Skoleåret har været præget af læringsreform og ny skolestruktur i Alsønderup. Skolens ledelse,
lærerne og elever har sammen flot løftet opgaverne, og der er nu skabt hverdag. Skolebestyrelsen
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ser frem mod det nye skoleår og et fortsat godt samarbejde med interne og eksterne aktører.

På vegne af Skolebestyrelsen

Eyvind Nygaard
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