Årsberetning skoleåret 2017/18
At sidde i skolebestyrelsen på Thyregod skole giver rigtig god mening.
Som forælder i bestyrelsen får man indflydelse, indsigt og ikke mindst mulighed for at
drøfte perspektiver, set med forældres øjne. Samarbejdet med ledelsen giver en unik mulighed for at
få belyst problemstillinger, ønsker og visioner. Der ud over har vi, igen i år, haft et helt fantastisk
samarbejde med ungerådet. Mikkel og Malik, har på fineste vis bidraget til diskussioner og kommet med
input til møderne. Det har været meget givende for bestyrelsen, at eleverne også engagerer sig og aktivt
deltager på møderne.
Et fokuspunkt her har blandt andet været det sociale miljø på skolen, derunder også trivselsdagen der blev
afholdt lige op til påske. Ligeledes har ungerådet fået godt gang i snapchatten, som de unge bruger flittigt
til intern information.
Det blev før dette skoleår, besluttet ved lov, at samtlige folkeskoler skulle have sig en anti-mobbestrategi.
Jeg er stolt over, at Thyregod skole har udarbejdet en strategi der tydeliggør, at mobning IKKE må finde
sted på skolen. Det gælder både forholdet eleverne imellem, men også at der er fokus på, at voksne også
kan mobbe, og det vil vi heller ikke have på Thyregod skole. Der er nu en helt tydelig linje for hvordan der
gribes ind i tilfælde af mobning.
Vi har også lavet ændringer i forbindelse med lejrskole i udskolingen. Der er blevet ændret i praksis, så
eleverne i 7.klasse kommer på tur til Holland, og møder de pennevenner de har fået kontakt med i .6klasse.
Der kommer så en udlandstur igen i 9.klasse. det er vi tilfredse med.
Vi har lyttet til både elever, lærere og forældre i forbindelse med mobilfri skole. Det tror vi er den rigtige
Beslutning, for især det sociale liv blandt eleverne.
På møderne drøfter vi også henvendelser fra forældre. Henvendelser der er kommet til de forældrevalgte,
der jo er direkte kontakt til de enkelte årgange.
Alt drejer sig ikke om skoledelen, vi har også en velfungerende SFO . Her drøftes også forskellige tiltag til
møderne. Det kan fx være omkring lukketider op til ferie etc.
Et stort og meget vigtigt arbejde, er arbejdet med at udforme principper for dagligdagen på Thyregod skole.
Det er et arbejde der fortsættes hvert skoleår. Nogle justeres, andre er ikke aktuelle mere og fjernes, mens
der måske udarbejdes helt nye principper. ( anti-mobbestrategien)
Hvert år afholdes der landsmøde for skolebestyrelser. I år var 2 repræsentanter afsted. Det var et godt og
inspirerende møde, der giver næring til drøftelse til de kommende møder, hjemme i den lokale bestyrelse.

Samarbejdet mellem skolen og Kildedalens børnehave skal fortsættes også i de kommende år, ligesom
samarbejdet med Øster Nykirke skoles skal fortsætte eller blive endnu bedre.
At der i år er valg til skolebestyrelserne har også fyldt meget. Vi har forsøgt at starte tidligt op med
information om bestyrelsesarbejdet her på skolen. Vi ved det kan være svært at tiltrække folk til
bestyrelsesarbejde, generelt. Vi er dog godt på vej. Der er 4 der har meldt sig, men vi mangler fortsat 3
medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter. Vi har brug for Jer!
Vi har i bestyrelsen besluttet, at der ved dette valg(efterfølgende) kan inviteres et eksternt medlem ind i
bestyrelse fra f.eks. erhverslivet. Det kunne være en rektor fra en videregående uddannelse, en
lokalpolitiker, en repræsentant fra foreningslivet her i byen. Mulighederne er mange.
Flere af de udtrædende medlemmer har været med i skolebestyrelsen gennem 2 perioder, men fælles er,at
vore børn nu er så store, at vi ikke længere kan være en del af skolebestyrelsen. Det er bestemt ikke fordi vi
ikke har lyst.
Vi håber, I endnu en gang vil tænke over, om det kunne være noget for Jer.
Vi vil det bedste for vores børn, og indflydelse på sit barns skolegang, trivsel, læring og dannelse det får du
bedst når du er med hvor det sker, nemlig i skolens bestyrelse.
Til slut vil jeg takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde gennem de sidste 4 år. Ledelse og lærere for
god sparring, for at udvise forståelse og indsigt samt handle på de problemstillinger vi har forelagt.
Tak til Malik og Mikkel det sidste år, hvor I har været med, tak for jeres indsats.
Til slut også en tak til Jer forældrevalgte. Vi kan se tilbage på en periode hvor der er sket rigtig
mange nye tiltag. Vi har gjort en forskel på Thyregod skole!
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