Formandens beretning – 2020
Jeg tror ikke, at der er nogen formandsberetninger i år, hverken på skoleområdet eller andre områder, der
ikke berører corona-situationen og de mange konsekvenser, det har haft. Og denne formandsberetning er
ingen undtagelse.
Jeg vil dog starte et andet sted, for i sensommeren sidste år var udskolingslingsdelen endelig bygget færdig
og klar til at blive indtaget af lærere og elever. Rammerne og lokalerne er anderledes end klassiske
klasselokaler. Nu har hver klasse ikke længere sit eget klasselokale, men eleverne vandrer mellem
lokalerne. Til gengæld præges de enkelte lokaler stille og roligt af det fag, der undervises i. Katedre og de
faste borde er afløst af flytbare møbler, trapper og café-borde.
Det har givet masser af muligheder og spændende udfordringer at gentænke rammer og indhold i
undervisningen ind i, men det har også givet anledning til lidt grå hår rundt omkring på lærerværelset og
spørgsmål fra både elever og forældre. Men sådan må det være, når noget vi kender laves så radikalt om.
Og i skolebestyrelsen har vi fokus på, at ambitionerne lykkes. Vi kan i øvrigt godt være stolte af, at lokalerne
har vakt så stor interesse, at bygningen har vundet priser, blandt andet fra By og Land.
Efteråret har også stået i besparelsernes tegn, og som skolebestyrelse har vi indgivet høringssvar i forhold
til budgetforslag 2020, hvor der desværre igen var lagt op til besparelser på skoleområdet. Og derudover
har vi aktivt forsøgt at råbe op om konsekvenserne af den nye budgettildelingsmodel, som er blevet
vedtaget, og som i særdeleshed gik ud over Nordagerskolens økonomi. De mange besparelser har
tilsammen betydet, at Nordagerskolen har sagt farvel til 10 medarbejdere inden for en kort periode. Det
giver sig selv, at det har store konsekvenser.
Den nye udligningsreform giver FMK bedre økonomiske vilkår, så besparelserne forhåbentlig bliver
overkommelige i kommende budgetår. Senest har Opvækst- og Læringsudvalget drøftet udmøntning af
ekstra midler til folkeskolen, og her ser der ud til at være politisk opbakning til modeller, der styrker de
store folkeskoler.
Vi har også i løbet af året afgivet høringssvar ift. skolebuskørsel og Kvalitetsrapporten 2017-2019.
Eleverne i skolebestyrelsen har sammen med elevrådet arbejdet med hhv. regler for brug af mobiltelefoner
og ordensregler i øvrigt. Det har været nogle gode emner at prøve elevdemokrati af på, og selv om
ordensreglerne ikke er kommet på plads i år pga. corona, så ligger der nu nogle tanker og erfaringer, som
det næste elevråd kan arbejde videre på baggrund af.
I skolebestyrelsen har vi også arbejdet med ting, der ligger uden for selve møderne. Forældrene i
skolebestyrelsen har deltaget i ansættelsessamtaler ifm ansættelse af nye lærere, en forælder er fast
medlem i Rettighedsudvalget, en forælder er med i en arbejdsgruppe, der arbejder på at styrke
udenomsarealerne omkring Fritidscenteret med nye faciliteter. Endelig er jeg som formand med i
sammenslutningen af skolebestyrelsesformænd i FMK, og jeg deltager også i en arbejdsgruppe, hvor vi
forsøger at genstarte en sfo-2 i Ringe, hvor alle byens børn kan være med.
I efteråret er der suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Alle der er interesserede i skolebestyrelsesarbejdet
opfordres til at stille sig frem som kandidat. Pt. er der to ordinære pladser på valg samt en suppleantplads.
Tidsplan og regler offentliggøres på Aula i morgen.
Som sagt i starten, så har corona fyldt utrolig meget for os alle, både i skolesammenhæng og privat. I første
omgang handlede det jo om at finde hoved og hale i, at landet var lukket ned og eleverne sendt hjem.

Hvordan er det lige, man laver fjernundervisning via computeren? Hvordan er man elev i sådan en
situation? Og hvilken rolle har man som forælder ift. sit barns undervisning? Spørgsmålene var mange, og
det var de også, de skolen begyndte at åbne igen. Det har været en omskiftelig tid. Nu ser det heldigvis ud
til, at vi nærmer os den hverdag, vi kendte før corona. Og så kan man fristes til at søge tilbage til det gamle
og velkendte. Men vi skal huske at høste de mange erfaringer, vi har fået med fjernundervisning, lærerelevrelationer, elevmotivation og forældresamarbejde. Og mon ikke også en enkelte hygiejneregel eller to
med fordel kan bevares også i længden?
Corona har også påvirket skolebestyrelsens arbejde. Martsmødet blev aflyst, og april- og majmødet
gennemført på kortere tid. Punkter er blevet udskudt, og derfor ligger der en opgave for bestyrelsen med at
få indhentet det tabte i den kommende periode.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for jeres deltagelse og jeres engagement i at gøre Nordagerskolen til en god
skole.
Tak for ordet!

