Besøg på skolen den 24. august 2010.
Den 24. august besøgte jeg skolen i ca. 3 timer. Det blev en rigtig god oplevelse. Jeg fik
hilst på personalet og fik en god fornemmelse af, hvordan hverdagen og skoleskemaet
fungerer.
Susanne Greth gav mig en gennemgang af skoledagens organisering. Der var flere
spændende elementer i skemaet. Bl.a. virker det som en god og spændende ide at have
familiedag om fredagen. Også ideen med at organisere flere fag i blokfag, se ud til at
være en god løsning. Det giver gode muligheder for at differentiere undervisningen og at
gøre den nærværende.
Jeg havde fornøjelsen at overvære blokfag i alle tre grupper. Der var stort engagement
alle steder. Børnene var optaget at den levende undervisning. Og det var mit klare indtryk,
at eleverne føler sig trygge på skolen og at de har et godt tillidsforhold til deres lærere.
Endelig fortalte Jens Chr. om madordningen. Det var en stor fornøjelse at se alle eleverne
sidde i spisesalen og hygge sig med maden.
Den 8. april besøgte jeg igen skolen for at tale med Jens Chr. Denne gang for at høre om
skolens økonomiske situation, fremtidsudsigter og elevudviklingen.
Pga. af et underskud på 300.000, er der gjort besparelser og omstruktureringer. Bl.a. er
der ingen rengøringsassistent og forældrebetalingen er øget fra 10 mdr. til 11 mdr. En del
af underskuddet skyldes igangsætningen af madordningen og endelig har
genopretningspakken kostet skolen uforudsete udgifter.
Skolens elevudvikling har været meget stabil siden 2002. Elevtallet har ligget på et sted
mellem 90 og 100.
Endelig har vi drøftet den tilsynsførendes opgaver. I den forbindelse har vi drøftet,om det
kunne være en ide, at den tilsynsførende så på skolens hverdag ud fra dens værdier. Et
emne, der kunne være spændende at deltage i.
Igennem mine besøg på skolen, har jeg fået et indtryk af en skole, der skaber trygge
rammer for eleverne. Jeg mærker en god stemning blandt personalet og hører også om en
skole, der både vil bevare og nytænke.

Jens Sørensen

