Skolebestyrelsens årsberetning 2017/2018
Hermed en oversigt over skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2017/2018. Spørgsmål til
årsberetningen er velkomne på valgmødet den 9. april 2018 på skolens afdeling Ålholm.
Forældremøder
Skolebestyrelsens medlemmer startede året med deltagelse i skolens forældremøder, hvor vi
fortalte om bestyrelsens arbejde i det forgangne år og planer for indeværende år.
Oplæg om Digital (ud)dannelse
Tirsdag den 28. november havde vi inviteret Bjarke Malmstrøm Jensen fra Læringskompagniet til
at komme og holde et oplæg for skolens forældre om projektet Digital (ud)dannelse. Han fortalte
om digital trivsel og dannelse samt projektets resultater om unges erfaringer på nettet og om,
hvordan vi som forældre bedst kan støtte vores børns digitale trivsel og læring.
Kontaktforældremøde
Den 31. januar 2018 afholdt vi et kontaktforældremøde med opfølgning på oplægget om digital
(ud)dannelse og vidensdeling i grupper om digital mobning, brug af digitale medier i og udenfor
skoletiden samt præsentation af skolens reviderede anti-mobbestrategi med afsnit om digital
mobning.
Principper
I løbet af skoleåret har vi været i gang med en gennemgang og revision af skolens eksisterende
principper omkring;
 Arbejdsgang for udarbejdelse af principper ved Hillerød Vest Skolen
 Elevrådsarbejdet
 Inklusion
 Klassedannelse og klassesammenlægning
 Samarbejdet mellem skole og hjem
 Sponsorering
 Undervisning på hold og undervisningsdifferentiering
 Undervisningen + tillæg om afholdelse af lejrskole, hytteture og ekskursioner
Årsregnskab 2017
Der har desværre været underskud på budgettet i 2017 på både almen- og specialområdet, hvilket
skyldes en nedskæring af driftbudgetter på almenområdet samt tilflyttere på specialområdet.
Byggeri
Vi er i løbet af skoleåret blevet informeret om fremgangen med byggeriet på skolens afdeling
Ålholm. Det ser fortsat ud til at følge planen og forventes færdigt om knap et år. I 2018 er flotte
nye klasselokaler samt læringscentral blevet klar i hovedbygningen. Der planlægges samtidig
udskiftning og renovering af ventilationsanlæg.
Bygningen, der har huset klubben ved skolens afdeling Alsønderup har desværre fået konstateret
skimmelsvamp i tagetagen. Vi afventer en afgørelse fra økonomiudvalgsmøde om hvad, der skal
ske med bygningen. Klubben har nu til huse på selve skolen.

Trafik omkring skolen
Skolebestyrelsen har arbejdet for at sikre skolevejen for cyklister til skolen. Tidligere år har vi
rettet henvendelse til Hillerød kommune om gangtunnellen under Frederiksværksgade, men der
er desværre ikke fundet plads i budgettet til at forbedre denne. I indeværende skoleår har vi
fremsendt endnu en henvendelse, denne gang også angående gangtunnellen under Tulstrupvej
samt indkørslen for cyklister til Teglværksgade fra Frederiksværksgade. Ullerødgruppen samt
Hillerød Byforum har bakket op om henvendelsen.
For nyligt har vi rettet henvendelse til kommunen om parkeringspladsen foran skolens afdeling
Ålholm om muligheden for at anlægge p-pladser ved skråparkeringen for at forebygge trafikkaos
om morgenen, da byggeriet medfører yderligere pres på disse pladser.
Evaluering af den kortere skoledag for udskolingen
Skolebestyrelsen har gennemgået evalueringen af forsøget med den kortere skoledag for
udskolingen, hvor skoleugen består af 33 timer, heraf 2 klokketimer, der er omdøbt til studietid. I
studietid er en normering på to lærere pr. klasse, hvilket opleves at give bedre mulighed for faglig
fordybelse og lektiehjælp, tid til elevsamtaler og at opdele eleverne i enten fag, niveau eller på
tværs af årgangen. Ordningen har øget elevernes mulighed for at passe jobs eller fritidsaktiviteter
efter skole og lærerne oplever, at eleverne er mere motiverede for undervisningen og har højere
læringsudbytte end tidligere. På den baggrund har skolebestyrelsen bakket op om ansøgningen
om dispensation til at fortsætte ordningen i skoleåret 2018/2019.
Elevråd
Repræsentanter for skolens elevråd har deltaget ved to skolebestyrelsesmøder i løbet af året og
fremlagt ønsker om:








Bedre mulighed for strømtilførsel til pc’er m.m. i klasserne; tromler og stik
Nye stole i klasselokaler
Udeområder på Afd. Ålholm: Opstregning af banerne i skolegården, evt. temadag med
forslag til opfriskning af udeområderne
Mulighed for kantineordning
Spejle og føntørrer i omklædningsrum
Opmærksomhed på indeklima og udluftning
9. klasse: Fritagelse fra ordningen om ingen mobiltelefon i 10-pausen

Skolebestyrelsen arbejder videre med de fremlagte ønsker.
Afgivne høringssvar
I løbet af skoleåret har skolebestyrelsen afgivet høringssvar til Hillerød Kommune angående:






Budgetmodel for specialundervisning
Hillerød Kommunes budgetforslag for 2018-2021
Kvalitetsrapport for Hillerød kommunes skoler
Skoleanalysens resultater ang. effektiviseringspotentialer på skoleområdet i Hillerød
Oplæg til ændring af skoledistrikter

Dialogmøder med Børne- og Familieudvalget
Skolebestyrelsen har deltaget i to dialogmøder med Hillerød Kommunes Børne- og Familieudvalg:



Den 3. oktober 2017 om undervisningsmiljø og antimobbestrategier
Den 4. april 2018 om skoleanalysens effektiviseringspotentialer

Valg til skolebestyrelse
Skolebestyrelsen har i samarbejde med skolens ledelse efter oplæg fra Skoleafdelingen i Hillerød
Kommune udarbejdet materiale og tidsplan for valget til skolebestyrelsen i april 2018.
Konklusion
Skolebestyrelsen har haft endnu et aktivt år i samarbejde med interne og eksterne aktører
omkring skolen; elevråd, forældre, kontaktforældre, lokalråd, skoleafdeling, Børne- og
Familieudvalg samt By- og Miljøafdeling ved Hillerød Kommune. Vi takker for samarbejdet i de
forgangne år og ser frem til etablering af ny skolebestyrelse for de kommende skoleår.

På vegne af skolebestyrelsen
Pernille Harreschou

