Beretning 2017 for skolebestyrelsen på Vestrup skole
Internt i skolebestyrelsen har der været fortaget flere ændringer i løbet af året. Dels ønskede to af
skolebestyrelses medlemmer Janni og Anitta at udgå af bestyrelsen, hvilket gav plads til vores to super
suppleanter Heidi og Louise. Dels ønskede Ole efter mange år som lærerrepræsentant at stoppe og han
blev afløst af Lone efter sommerferien. Endeligt ønskede Marie Louise at stoppe som formand i foråret. Da
der samtidigt var stoppet andre blev bestyrelsen konstitueret på ny med Jakob som formand og Torben
som næstformand.
Efter sommerferien i 2016 ændrede vi markant på den måde der bliver drevet skole på i Vestrup. Frem for
7 klasser er vi nu inddelt i 5 hold og arbejder mere på tværs af årgange og hold. 2017 har således også
været et indkøringsår hvor vi prøver få udnyttet alle de muligheder det giver at drive skole på en ny måde.
I forbindelse med ændring af skolens struktur blev der også udarbejdet et nyt Værdisæt for skolen, med de
fire hovedværdier, Trivsel, samarbejde, læring og aktivitet
For at sikre at alle børn, ud over at de selvfølgeligt lærer det forventede, også har det godt i vores lille skole
har en stor del af skolebestyrelsens arbejde indtil sommerferien 2017 haft fokus på værdien trivsel. Der er
blevet udarbejdet en antimoppestrategi, koncept for lejrskole og udflugter, kostpolitik i Kernehuset.
Desuden er der arbejdet med at udnytte gymnastiksalen på en ny måde efter at Minihallen kom til. Det er
således også meget glædeligt at vi i den seneste trivselsmåling fra oktober 2017 har fremgang på rigtigt
mange punkter og ligger på en flot 2 plads i forhold til hele Vesthimmerlands kommune. Ligeledes kan vi
nu, efter et godt forarbejde fra en lille projektgruppe inden for skolebestyrelsen gå i gang med renovering
af gymnastiksalen således at den bliver en mere integreret del af skolen.
I 2017 er der ligeledes blevet arbejdet med branding af skolen og lokalområdet i samarbejde med de lokale
foreninger. Vi fik startet en babyklub op i efteråret 2016 der forsat kører med stor succes. Vi har 2
arrangementer om året hvor småbørnsfamilier kan opleve forskellige artister og vi fik søsat Facebooksiden
Lokalsamfund Vestrup i foråret. Alt dette for at reklamere for vores skole og lokalområde og dermed
forhåbentligt sikre tilgang til skolen. Dette var også hvad vi oplevede i første halvdel af året, hvor børn fra
skoledistrikter ønskede at blive en del af vores skole. Efter sommerferien har vi til gengæld oplevet, at det
også kan gå den anden vej, men vi knokler fortsat på for at sikre en passende tilslutning til skolen.
Efter sommerferien har bestyrelsen haft fokus på værdien læring. Bl.a. deltager lærerne lige nu i et projekt
om undervisningsledelse, som alle skoler i Vesthimmerland skal igennem, og vi var så heldige at få det
tilbudt tidligt i forløbet. Desuden er der udarbejdet et princip for lektie og lektiehjælp. Arbejdsmængden
omkring kontakt til forvaltning har dog betydet, at vi ikke er kommet helt så langt som ønsket.
Skolebestyrelsens ansvarsområde er ligeledes at give vore holdninger på skoleområdet til kende over for
politikere og forvaltning. Vi har afgivet 6 høringssvar bl.a. på tildelingsmodel, 0-5 års området, frit skolevalg,
ferieplaner, 2020planen. Vi har afholdt et og deltaget i 2 dialogmøder og et særligt møde vedr. 2020
planen. Vestrup skole er efter den seneste tilpasning af skolestrukturen i Vesthimmerlands kommune en af
de mindste skoler i kommunen. Bestyrelsen forsøger at gøre opmærksom på, at vi har nogle særlige forhold
og udfordringer. Bl.a. er det endeligt lykkedes, at Kernehuset nu har samme status som andre daginstitutioner i kommunen.
Tak for indsatsen til alle i bestyrelsen, skolens og Kernehusets personale, en altid samarbejdsvillig
støtteforening samt et godt samarbejde med øvrige foreninger her i Lokalsamfund Vestrup
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