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Skolebestyrelsens årsberetning
Skolebestyrelsen for Sydskolen, Odsherred har afholdt 4 møder i første halvår 2018. Den
nuværende skolebestyrelse har afholdt 1 konstituerende møde og 5 skolebestyrelsesmøder i
skoleåret 2018/19.
I foråret 2018 var bestyrelsen ramt af frafald blandt forældre. I april 2018 var der valg til
skolebestyrelsen, hvor der lige præcis var tilslutning til at alle pladser blev besat. Skolebestyrelsen
konstituerede sig i juni 2018 og kunne pr. 1. august 2018 begynde sit arbejde.
Skolebestyrelsen har i samarbejde med afdelingsrådene arbejdet med trafikpolitik efter et oplæg
fra Rådet for Sikker Trafik og Trafikteamet Odsherred Kommune. Arbejdet er ikke afsluttet og der
ligger således en konkret opgave og venter når den nye skolebestyrelse tiltræder til august.
I januar 2018 godkendte skolebestyrelsen den nye antimobbestrategi, som skal sikre, at alle elever
i Sydskolen føler sig trygge og som en del af et fællesskab gennem hele deres skolegang.
Antimobbestrategien er nu en del af Sydskolens værdiregelsæt, som findes på Sydskolens
hjemmeside.
Skolebestyrelsen har jf. folkeskoleloven pligt til at udtale, fx når kommunen ønsker at ændre de
regler, der gælder for folkeskolerne. Skolebestyrelsen har i den forgangne periode givet
høringssvar ifm. Kvalitetsrapport for Odsherreds folkeskoler, visiteret transport, budget 20192022, fælles ferieplan for skolerne i Odsherred, Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Odsherred og
ny skolestruktur.
Skolestruktur-debatten har præget mange af møderne i skolebestyrelsen i løbet af 2018. Da
skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Asnæs, Fårevejle, Hørve og Vig kunne
bestyrelsen ikke nå til enighed om, hvilken fremtidig skolestruktur den ønskede. Det bærer
bestyrelsens høringssvar stor præg af.
Ud over repræsentanter for forældre og personale består skolebestyrelse også af
elevrepræsentanter. Vi har i år haft en elevgruppe som aktivt har deltaget i møderne, men vi skal
fremover blive bedre til, at gøre bestyrelsesarbejdet nærværende for eleverne.

I løbet af skoleåret har der været en del indlæg på skolebestyrelsesmøderne. Vi har hørt om åben
skole, mål og indholdsbeskrivelse for SFO’erne, AULA som afløser skoleintra og ressourceteamets
arbejde.
Derudover har bestyrelse i oktober 2018 deltaget i det første fælles møde mellem de 3
skolebestyrelser i Odsherred. På mødet fortalte Kristian Frydkjær fra Skole og Forældre om
skolebestyrelsen arbejde og vi kunne dele erfaringer på tværs af de 3 bestyrelser.
Tilbagemeldingerne fra deltagerne var, at det var et godt kursus og man føler sig godt klædt på til
bestyrelsesarbejdet.
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