Sommerhilsen fra Skolebestyrelsen!
Ferie – ferie – ferie - slap nu af du har fri og syng en glad melodi
op mod solen ler vi - den skal skinne til ferien er forbi – håber vi!!
Ja, sådan lød det den dag ferien startede for eleverne, og tekstens budskab kom jo da næsten også til at passe. Tror
dog alle er enige om, at selvom solskin og sommerferie er skønt, er det rart endelig at få lidt regn og en helt
almindelig hverdag igen!
I skolebestyrelsen har vi i sidste skoleår bl.a. arbejdet meget med styrkelsen af fællesskabsfølelsen blandt elever og
forældre via etablering af lege- og hyggegrupper. Langt de fleste har taget rigtig godt imod dette projekt, og heldigvis
har både evalueringer og trivselsundersøgelsen vist stor tilfredshed og fremgang for børnenes trivsel i både skolen
og i SFOen. Der er naturligvis altid noget, som kan gøres anderledes og måske endnu bedre, og derfor har vi også
brugt året på at drøfte skolens principper, værdier og en ny vision for skolen. Sammen med ledelsen og personalet,
arbejdes der videre med en spændende udviklingsplan, som skal gøre vores gode skole endnu bedre. Det kommer I
til at høre meget mere om i løbet af det næste skoleår.
I samarbejde med skolebestyrelserne på 10 af de øvrige skoler i kommunen sendte vi i juni et brev til medlemmerne
af byrådet. Baggrunden var, at alle skoler er blevet bedt om at bidrage til byrådets råderumsstrategi med 1,5% af
hver skoles budget. Formålet med råderumsstrategien er at frigøre midler til politiske prioriteringer.
Skolebestyrelserne bag brevet ønsker, at byrådet prioriterer skolerne ved at lade midlerne blive på de enkelte skoler,
da skolerne i forvejen er udfordrede i forhold til at overholde de nuværende budgetter, og flere skoler kører med
underskud.
Vi har svært ved at se, at yderligere besparelser skaber den folkeskole, som vi og politikerne drømmer om. I sidste
års valgkamp blev der sagt, at Vejen Kommunes folkeskoler skal være i top 10. Hvordan dette skal måles vides ikke,
men skolebestyrelserne har svært ved at se, hvordan færre midler til at drive skole for skaber en bedre skole; uanset
om skolen er stor eller lille. Udvalget for skole og børn har drøftet vores henvendelse, og har lovet at vores
bekymringer vil indgå i budgetforhandlingerne til efteråret. Denne proces vil blive fulgt nøje af de nye
skolebestyrelser!
I løbet af de sidste år har skolebestyrelsen endvidere i samarbejde med Askov Bylaug forsøgt at påvirke processen
med at få forbedret de trafikale forhold igennem byen, så vi kan få skabt en mere sikker skolevej. Vejen Kommune er
tildelt støtte fra den statslige pulje på 40 % af udgifterne til projektet ”Sikring af cykelrute til Askov Skole”. Støtten er
tildelt under forudsætning af, at kommunen også selv bidrager med finansiering. Byrådet har bevilliget pengene,
men der arbejdes stadig på at finde den mest optimale løsning. Projektet forventes at blive igangsat i 2018-19.
I foråret blev der afholdt skolebestyrelsesvalg i hele Danmark, og vi kunne med stolthed konstatere, at vi på AskovMalt Skole, skulle have kampvalg. Vi har derfor på sidste skolebestyrelsesmøde før sommerferien sagt farvel til fem
”gamle” skolebestyrelsesmedlemmer, og samtidig har vi budt velkommen til fem nye medlemmer, der alle er klar til
at gøre en indsats for skolen.
Jeg overlader nu efter rigtig mange gode og spændende år formandsposten til Rikke og håber, at alle forældre også i
fremtiden vil være engagerede og interesserede i børnenes hverdag på Askov-Malt Skole. Jeg er glad for, at skolen
på mange områder løbende har udviklet sig, og jeg er især glad for at skolens undervisning i højere grad i dag er
tema- og projektorienteret, og at der indimellem arbejdes på tværs af klassetrin og fag samtidig med, at der er holdt
fast i en høj faglighed og trivsel for alle; både elever og ansatte. Mit råd til den kommende bestyrelse er, at I skal
holde fast i dialogen med politikerne, ledelsen og forældrene både i gode og dårlige tider, så det ikke udelukkende
bliver de økonomiske rammer eller mediernes dagsorden, der styrer skolens ambitioner!
Rigtig god fornøjelse og tusind tak for tilliden gennem alle årene!
Tine Lykke Thomsen

