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Til forældre til børn og unge på Risbjergskolen
Skolebestyrelsens årsberetning 2014
Indledning
I henhold til reglerne skal skolebestyrelsen afgive en årsberetning om bestyrelsens arbejde i
det forgangne år.
I de sidste mange år har dette været gjort som en mundtlig fremlæggelse i forbindelse med et
møde med skolens forældre, i løbet af efteråret. Dette var således også tilsigtet i år, hvor vi
den 17. november havde indbudt til møde med skolens forældre. Her skulle beretningen
fremlægges og aftenens tema var desuden folkeskolereformen, og hvordan implementeringen
heraf er gået indtil nu på Risbjergskolen. Det var tiltænkt, at en række lærere og pædagoger
skulle deltage og give live eksempler på, hvorledes fx der arbejdes med mere bevægelse, understøttende undervisning mv., lige som vi havde allieret os med en ekstern oplægsholder.
Desværre var der tilmeldingen til arrangementet for lavt til at gennemføre, herunder at bede
lærer og pædagoger om at møde op uden for normal arbejdstid.
Arrangementet blev aflyst, og derfor udsendes skolebestyrelsens beretning i skriftlig form i
stedet.
Beretningen dækker Skolebestyrelsens aktiviteter i det forgangne år, og som sådan vedrører
den såvel den tidligere som den nuværende (nye) bestyrelses arbejde. I det følgende omtales
nogle af de større begivenheder på skolen i det forgangne år, og der nævnes nogle aktuelle
sager i skolebestyrelsen, inden der afslutningsvis nævnes et par fokusområder i Skolebestyrelsen i den kommende tid.
Trafikforhold
En af de større sager som Skolebestyrelsen (den tidligere) har behandlet, er de trafikale forhold foran skole. I gennem flere år har trafikforholdene været drøftet, og en lang række tiltag
har været iværksat for at dæmme op for de til tider kaotiske forhold, der herskede uden foran
skolen – særligt om morgenen. Effekten af de forskellige tiltag løste dog ikke problemerne i
tilstrækkeligt omfang. Jeg tror, at alle er interesserede i, at der skal være høj sikkerhed om de
trafikale forhold ved vores børns skole, så derfor tog skolebestyrelsen ansvar for en forholdsvis drastisk løsning, nemlig at lukke helt af for gennemkørende trafik foran skolen på skoledage mellem 7.30 og 8.30. Forinden havde vi diskuteret tiltaget meget grundigt, og vendt og
drejet mulige løsninger med Teknisk Forvaltning. Vi indbød også til dialog med skolens forældre, og indrømmet, så var der ikke 100 % opbakning til tiltaget blandt de forældre, der deltog i mødet. Men nu, hvor det har været i værk siden skoleårets start, er det klart indtrykket
af, at det er bredt accepteret, og at der – frem for alt – er skabt en løsning, som giver høj trafiksikkerhed foran skolen.

1

2
Folkeskolereformen
Såvel den tidligere som den nuværende skolebestyrelse har naturligvis været meget optaget af
implementeringen af folkeskolereformen her på Risbjergskolen. Vi har løbende fået statusorienteringer fra såvel ledelsen som lærerrepræsentanterne i bestyrelsen, og vi har løbende
haft mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Det gælder både til det nære på Risbjerskolen, men også i forhold til det, der sker på kommunalt niveau. Vi har også med tilfredshed noteret os, at skolen har udvist et højt informationsniveau til forældrene.
Folkeskolereformens implementering har været et fast punkt på skolebestyrelsens dagsorden
hidtil, og det vil fortsætte i det kommende år.
Det er jo vigtigt at sondre mellem implementering af folkeskolereformen og så håndtering af
lærernes arbejdstidsregler. Såvel i medierne som i andre fora blandes tingene nemlig ofte
sammen. Dernæst er det også vigtigt at huske på, at vi kun er 5 måneder henne med reformen,
og at der er tale om en proces, hvis effekter først vil vise sig rigtigt om lang tid. Men flere
undersøgelser har dog allerede vist tilfredshed med reformen, blandt såvel elever, forældre og
skoleledere.
Den løbende orientering på skolebestyrelsesmøderne om implementeringen af folkeskolereformen, vidner om, at der arbejdes intensivt, med en positiv stemning, og at der selvsagt er
mange forhold, som der skal falde i hak.
Valg til skolebestyrelsen
I april 2014 blev der gennemført valg til skolebestyrelsen. Skolebestyrelsesperioden følger
Kommunalbestyrelsesperioden, så der er valg hvert 4. år. Denne gang foregik valget efter et
nyt regelsæt, hvor forældrene skulle afgive stemme elektronisk, efter at kandidaterne havde
lagt deres præsentationsmateriale på Skoleintra. Tidligere foregik valget direkte på et møde
med skolens forældre. Generelt set var valgdeltagelsen på skolerne ikke prangende - Risbjergskolen lå dog i top blandt Hvidovres skoler.
Ved det nye skoleårs start, var den nye Skolebestyrelse klar til at påbegynde sit arbejde. Vi
har brugt lidt tid på at lære hinanden at kende, og jeg synes at det tegner særdeles lovende for
det videre arbejde!
Newton Room
Den 6. februar 2014 blev Danmarks første Newton Room indviet på Risbjergskolen. Det skete ved en stor reception med deltagelse af bl.a. borgmesteren, den amerikanske ambassadør,
Undervisningsministeren, og selvfølgelig ledelsen fra Boing. Newton Room er jo en fantastisk koncept, som sætter helt nye rammer og standarder for undervisning på det naturvidenskabelige område. Det er selvsagt med en vis stolthed, at det netop er Risbjergskolen der er
first mover på konceptet i Danmark, og det bliver spændende at følge den videreudvikling og
perspektiverne med Newton Room.
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Skolens 60 års fødselsdag!
Det var en stor dag, da skolen den 9. september indbød til fest i anledning dens 60 års fødselsdag. Der var fra en lille gruppe lærers side lagt et kæmpe arbejde i at få stablet arrangementet på benene, og det var en stor fornøjelse at se så mange tidligere elever, lærer og forældre møde op. Det var en rigtig festlig dag med masser af aktiviteter rundt omkring på skolen, og hvor man klassevis havde mulighed for hyggelig fællesspisning.
Mon der bliver et lige så flot arrangement om 5 år….?
Aktuelle sager i Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har generelt mange opgaver, som jeg skal forskåne jer for at remse op, men
dog begrænse det til at sige, at vi bl.a. skal føre tilsyn med skolens virke.
Det gør vi primært gennem vores (næsten) månedlige møder. Her har vi mange forskellige
emner på dagsordenen, og der er en god tradition for en konstruktiv og åben dialog.
Jeg har haft fornøjelsen af, at være med i Skolebestyrelsen i ni år, og som formand siden august 2013, og jeg har altid oplevet, at skoleledelsen oprigtigt vil lytte til og handle på de
synspunkter der fremføres. Jeg har også altid oplevet en skolebestyrelse, der med stort engagement og energi har spurgt ind til og diskuteret sagerne, og som har villet tage ansvar. Det
kan fx være gennem udtaleretten ved lærer- og lederansættelser, prioritering af skolens budget.
Derudover afgiver skolebestyrelsen høringssvar til en lang række sager på kommunalt niveau.
En af de faste sager vi afgiver høring om, vedrører budgettet på skoleområdet.
Nogle af de aktuelle sager, som skolebestyrelsen arbejder med er:
 Elevrådet. Det nye elevråd har været på deres traditionelle arbejdstur, og som tidligere har det bl.a. resulteret i en lang liste med ønsker og forslag til tiltag. Listen er blevet
forelagt Skolebestyrelsen, og på mødet i januar 2015 drøftes de enkelte punkter. Elevrådet har desuden et fast punkt på dagsordenen på de månedlige møder.
 Skolens principprogram. Den nye skolebestyrelse er gået i gang med at revurdere
skolens principprogram. Det er et vigtigt ”dokument”, idet det jo fastsætter de overordnede rammer/principper for skolens virke samt hvilke hensigter og værdier, der
skal være det grundlæggende fundament på skolen.
 Skolens budget til undervisningmidler. På det sidste møde her i december godkendte Skolebestyrelsen skolens budget til undervisningsmidler. Der er tale om en ramme
på godt 1,9 mio. kr., hvilket er 100.000 kr. højere end hidtil. Stigningen skyldes indkøb af materialer i forbindelse med de nye tiltag i folkeskolereformen, bl.a. understøttende undervisning, motion og bevægelse samt undervisning i tysk og engelsk tidligere i skoleforløbet end tidligere.
 Skolemad. Skolebestyrelsen vil give udbuddet af skolemad fra den nuværende leverandør et eftersyn, og samtidig revurdere skolens kostpolitik. Dette for fortsat at sikre
en fornuftig balance mellem sund kost og fleksibilitet for familierne.
 SFO’ens forældreråd. I forbindelse med indførelse af SFO i Hvidovre, har skolebestyrelsen mulighed for at udpege en kontaktperson, der kan deltage på møderne i
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SFO-rådet. SFO’en er jo en vigtig del af skolens virke, og for at understøtte integreringen bedst muligt, har Skolebestyrelsen udpeget en kontaktperson til forældrerådet i
SFO’en. SFO’ens leder deltager i øvrigt i Skolebestyrelsens møder.
Det kommende arbejde i skolebestyrelsen
Selv om en beretning definitorisk skuer tilbage i tiden, er det også relevant afslutningsvis lige
at orientere lidt om, hvad der venter i den nærmeste fremtid.
Som bekendt skal vi have ny skoleleder, idet Søren har meddelt, at han ønsker at gå på pension, når der er ansat en efterfølger. Vi beklager meget Sørens beslutning, men har selvfølgelig
stor respekt for hans valg. Søren har igennem sine mange års virke på skolen i den grad sat sit
præg dens udvikling. Han har en meget stor andel i de rigtig gode resultater, der leveres på
skolen, og i at den i dag fremstår som en eftertragtet og visionær skole med høj faglighed og
stærke kompetencer.
Arbejdet med at ansætte en ny skoleleder er i gang. Stillingen er slået op, og Skolebestyrelsen
har sæde i ansættelsesudvalget – både med repræsentanter fra skolens ledelse, lærer og pædagoger, og forældrerepræsentanter. Der afholdes første ansættelsessamtale i januar, og det er
ambitionen, at en ny skoleleder kan starte den 1. april 2015.
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 har kommunalbestyrelsen besluttet at reducere
skolernes ledelse med en, fra 2016. Det har vakt stor undren blandt hele skoleverdenen i
Hvidovre, og skolebestyrelsen har da også indgivet høringssvar imod denne beslutning. I en
tid hvor implementeringen af folkeskolereformen kræver så meget ledelsesfokus og arbejde,
forekommer det højst besynderligt, at man skærer ned på netop ledelseskraften.
Som nævnt følger skolebestyrelsen løbende arbejdet med implementering af folkeskolereformen, og vil selvsagt også have fokus på konsekvenserne af, at der fra 2016 er en ledelsesressource mindre på skolen.

På skolebestyrelsens vegne
Kenneth Andersen
Formand
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