Kibæk Skole, den 24. juni 2021

Skolebestyrelsens årsberetning for året 20/21
Når vi kigger tilbage på det år, der er gået på Kibæk Skole, så kommer vi ikke uden
om, at corona” i allerhøjeste grad har sat sit præg på nærmest alle skolebestyrelsens
drøftelser; på den ene eller den anden måde.
De møder, vi har kunnet holde fysisk i samme lokale, har vi holdt, men rigtigt mange
af møderne er blevet afviklet virtuelt.
Ny bestyrelse
Vi fik sagt farvel til nogle af medlemmerne i den gamle bestyrelse: nemlig Charlotte
E. Lyngsø, Carsten Brahms og Karina Nørgaard. En stor tak skal lyde herfra til den
meget engagerede indsats, de har lagt i bestyrelsesarbejdet i de fire år, de har været
med i skolebestyrelsen.
Heldigvis startede vi det nye skoleår med nye kræfter. Det har været en fornøjelse at
byde velkommen til Kim Pallesen, Malene Gydesen og Kristina Vang Kiel. Selvom coronarestriktionerne bl.a. har betydet, at mødeformen har været udfordret, så kan vi
heldigvis konstatere, at vores drøftelser foregår i en god atmosfære og med rigtig
gode bidrag.
Medarbejderrepræsentanterne blev også genvalgt af deres egne kollegaer, så det betyder, at Linda og Helene er genvalgt og fortsætter arbejdet i bestyrelsen.
Principper
En af skolebestyrelsens grundlæggende opgaver er at revidere principper. Vi har et
årshjul, der sikrer, at vi kommer igen de principper, der trænger til at blive revideret.
I kan finde principperne på hjemmesiden. I dette skoleår har vi bl.a. arbejdet med
principperne for kommunikation, lektier og klassedannelse.
Ansættelser
Henrik Andersen, tidl. leder af sfo’en valgte at opsige sin stilling og tage til Struer
Kommune som leder af en daginstitution. I stedet har vi ansat Torben Ejlskov Nielsen
som pædagogisk leder af SFO og indskolingen. Bestyrelsen var repræsenteret i ansættelsesudvalget, der varetog den rekruttering, og vi kunne byde velkommen til Torben, der startede på Kibæk Skole 1. februar.
Derudover har skolebestyrelsen været repræsenteret i ansættelsesudvalg til en ordblindelærer samt en lærer til overbygningen og en til mellemtrinnet.
Høringssvar

I skolebestyrelsen har vi muligheden for at indsende høringssvar, når Herning Kommune ønsker at inddrage bestyrelserne. Styrelsesvedtægten 2020 for folkeskoler i
Herning Kommune blev sendt ud og vi kunne sende et høringssvar, men vi fandt ikke,
at der var anledning til supplerende kommentarer, så det afstod vi fra.
Vision og nyt logo
Igennem længere tid har vi arbejdet med at formulere en ny og opdateret version af
visionen for Kibæk Skole. Vision ”Kibæk Skole - Liv, Lyst og Læring” skal understøtte
Herning Kommunes Børn og Ungepolitik og Fællesskabsstrategi. Vi er så langt nu, at
vi har en godkendt version, som alle i bestyrelsen bakker op om. Efter sommerferien
går vi i gang med at rulle visionen ud blandt medarbejdere, elever og forældre.
I den forbindelse har vi også arbejdet med vores visuelle identitet og har fået et forslag til et nyt logo, som også er godkendt i skolebestyrelsen. I samme omgang skal vi
have taget billeder af nogle af eleverne på Kibæk Skole. Den opgave har Kibæk Fotoklub lovet, at de gerne vil hjælpe os med, men den indsats afventer bl.a. at coronarestriktionerne er afblæste.
Afrunding
•
•
•
•

Vi tror på at vi i denne stund nærmer os en afrunding af perioden med corona.
Hvorvidt vi fortsat kommer til at tage nogle forholdsregler, må tiden vise.
Som alting ser ud nu, så får vi dækket vores ekstraordinære udgifter til coronaforholdsregler. Dét er glædeligt.
Vi har en dygtig ledelse og engagerede lærerkræfter, der går langt i bestræbelserne på at give vores børn så god en skoledag som muligt; så de kan blive så
dygtige som de kan.
Vi bliver udfordret økonomisk bl.a. pga. små klassekvotienter; men grundlæggende har vi en fornuftig og veldrevet skole.

