Skolebestyrelsens årsberetning 2009
Det er med stor glæde at jeg i dag kan byde velkommen til en meget spændende
aften, hvor vi får et indblik i den næste etape af renoveringen, som går i gang her i
løbet af 2010. Og at I alle får mulighed for at se den spændende film der er lavet om
skolen, der hedder ” Vi læser for at lære ”, som beskriver den udvikling skolen har
været igennem i de senere år, hvor det har været muligt at vende det negative til noget
meget positivt. Dette skyldes at skolens ledelse, sammen med skolebestyrelsen
igennem de sidste mange år, har iværksat en lang række tiltag, bl.a. med hovedfokus
på at styrke fagligheden, og at vi har fået nye rammer til at udføre undervisningen i
gør det jo så absolut heller ikke dårligt.
Nu er der snart gået to år siden vi begyndte på Helhedsskolen. Det har været en tid
med meget udvikling og drøftelse af hvordan det går og hvordan det kan blive bedre.
Der skal jo forbedringer til hele tiden for at holde det attraktivt, og for at være en af
landets bedste Helhedsskoler. Og det er vi, og det kan jo også ses, da vi er en skole
der er meget besøgt af politikere og andre interesserede. Da de har meget fokus på
den udvikling vi arbejder med, og gerne vil havde nogle af tingene ud på landsplan.
Det er jo ikke så længe siden vi havde besøg af Statsministeren og Undervisningsministeren, for at se skolen og alt det vi har fokus på. Da man med garanti vil bruge
noget af det vi står for og arbejder hen imod på landsplan i fokus på folkeskolerne i
360 graders eftersyn.
Det er også i det år 2009 vi havde den store fornøjelse af at kunne indvie de nye huse,
og rigtig flytte ind i dem her efter sommerferien. Der var mange der mødte op til
indvielsen i maj. Det var en stor dag for skolen, at se 2 huse stå helt færdige og det
sidste i denne etape kom med til august hvor skolen startede op igen. Der var mødt
mange op for at se på de nye bygninger og de udearealer der var færdige på dette
tidspunkt. Der er kommet mange til siden, og det hele er begyndt at tage en pæn
form, og alle eleverne har fået mange spændende udfordringer for at bevæge sig
rundt uden for, og det er dejligt at se at det bliver brugt i det daglige. De nye rammer
indenfor er også blevet gode efterhånden som økonomien har været til dette, i forhold
til indkøb af møbler osv. I fælles rummene, er det jo sket stille og roligt, og der vil
blive ved med at komme nyt til, som der nu er budget til det.
Da Sprogskolen skulle flytte ud af deres bygning, var det besluttet at skolens kontor /
administration skulle flytte ind i hus R., som var der Sprogskolen havde haft til huse
før. Flytningen kom lige pludselig, men gik godt, og man fandt sig til rette stille og
roligt, og i dag ser det super indbydende ud udefra, da det hele er meget lyst, samt

åbent. Der er blevet nogle meget bedre arbejdsforhold for lærerne, da der er blevet
mere plads, og mange forskellige rum som man kan bruge i det daglige.
Da vi stod her sidste gang og snakkede beretning for 2008 havde vi jo som bekendt et
meget stort problem, da vi havde meget uro på matriklen. Den gang snakkede vi om
lappeløsninger, og at vi flere gange havde henvendt os til kommunen for at se, om
problemet kunne løses på en fornuftig måde. Der kommer en løsning her i 2010, da
Ungdomsskolen flytter her til august, op i den gamle gymnasiebygning, hvor der skal
være ungdomsskole, unge hus, samt undervisning. Og den Flyvende Kuffert flytter
over på den anden siden af Ishøj Søvej, så fremover skal vi ikke dele matriklen med
andre udefra, som kan have en forstyrrende effekt på undervisningen i dagtimerne.
I 2009 udvidede vi vores samarbejde med skolens Kontaktforældre mere fagligt og
relevant. Det har været et stort arbejde at nå dertil hvor vi står i dag, men der skal
stadig mere udvikling til, da vi gerne vil klæde vores Kontaktforældre godt på til at
kunne varetage opgaven at være Kontaktforældre på Strandgårdskolen. Det var første
gang at skolebestyrelsen gik ud på alle forældremøder på skolen da skoleåret 2009/10
startede op, for at fortælle om det at være Kontaktforældre, og stå for valget til disse,
samt det at Skolebestyrelsen fik lejlighed for at hilse på alle skolens forældre. Det var
en meget interessant måde at gøre det på. Det var meget gavnligt for Bestyrelsen at
komme ud at hilse på alle forældre, samt svare på de spørgsmål der var. Vi arbejder
som Bestyrelse på at kunne give Kontaktforældrene flere kompetencer i det daglige,
og i den forbindelsen har vi indgået et samarbejde med den nye Skole-hjem vejleder
som er blevet ansat i Ishøj kommune i efteråret. Dette er der kommet et par meget
spændende møder ud af, hvor både Kontaktforældre og Bestyrelse har deltaget i
debatten og oplæggene. Samtidig har Bestyrelsen lavet en folder om Kontaktforældre
på Strandgårskolen, hvor det er muligt at læse om hvad man kan forvente af
Kontaktforældrene. Med hoved fokus på:
- Det er værdifuldt for børnenes trivsel og læring at forældrene støtter deres
skolegang og lever med i skolens liv.
- At medvirke til gode relationer, trivsel og tryghed er alle forældres opgave.
- Børene skal lære at være tolerante og respektere hinanden og skolens
medarbejdere. Det lærer de ved at opleve de voksne være tolerante og
inkluderende.
Denne folder skal give et indblik i det at være Kontaktforældre, og hvad de andre
forældre på skolen kan forvente sig af Kontaktforældre og Bestyrelsen. Ideen med det
store arbejde sprang ud fra, at der skulle være mere fokus på den sociale del på skolen
igen. Det har der været tidligere, for nogle år tilbage, men den del kom til at stå lidt i
baggrunden, da vi havde meget fokus på læring osv.

Men nu skal det sociale trækkes ind i skolens hverdag igen, og der vil
Kontaktforældrene komme til at spille en stor rolle sammen med Bestyrelsen, da vi
indgår et bredt samarbejde, for at skabe nogle forskellige sociale arrangementer på
skolen, både på årgangene, husene, og fælles for hele skolen. Som nogle af jer
forældre har bemærket, har der været nogle af disse arrangementer, og der vil komme
mange flere med tiden, da det har en stor betydning for læring at der også er meget
socialt fælles mellem børn, voksne, og medarbejdere på skolen. Så det vil være noget
der vil blive arbejdet hårdt på at kunne få op at stå som en naturlig ting i det daglige,
så vi alle kommer hinanden noget mere ved i det daglige, og at det vil komme til at
øge vores skole / hjem samarbejde i fremtiden.
Vi har i den forbindelse også delt os op i Bestyrelsen, så der er repræsentanter for
Bestyrelsen i de forskellige huse, indskolingen, mellemskolen og udskolingen, så det
på den måde vil være lettere for vores Kontaktforældre eller andre forældre at få fat i
en fra bestyrelsen, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt.
Vi arbejder løbende med at udvikle skolen og dens dagligdag, og dette kan godt være
et stort og spændende arbejde, som vi alle brænder for. Og i den forbindelse skal der
også udarbejdes principper, som Ledelsen så skal agere ud fra. Der kommer hele
tiden nye principper til, og de kan alle ses på skolen hjemmeside, hvor de vil blive
opdateret jævnligt. Jeg kan da lige nævne at blandt de seneste principper vi har
arbejdet på, er vores nye sæt ordensregler.
Som det har været muligt for de fleste at læse i lokalaviserne i løbet af året, har Ishøj
Kommune også gjort meget for at højne niveauet for deres folkeskoler, så de alle
ligger pænt på landsplan, og det kan vi jo kun være stolte af. I den forbindelse har
kommunen sat et større arbejde i gang med at udarbejde en Handleplan /
Kvalitetsrapport for alle skoler. Og vi som bestyrelse har brugt en del tid på at
arbejde med denne kvalitetsrapport, og her i løbet af 2010, skal tiden bruges på
handleplanen, som så skal sikre en mere synlig udvikling i det daglige.
Der er også brugt en del tid på økonomi, da dette jo er det, der er omdrejningen til det
hele. Det har været et meget stramt år, da alle jo har kunne mærke krisen krasse, og
det slipper vi som skole heller ikke udenom. Så de midler der har været, er blevet
brugt med omtanke, da der ikke skulle bruges penge på noget unødvendigt. Så det har
været med omtanke, at der er lavet nye investeringer, da budget skulle være i 0 ved
års skiftet og det kan til tider godt være noget af en udfordring.
Vi har også arbejdet meget med at fremme en sund ernærings politik på skolen, og
denne skulle gerne være klar til det kommende skoleår 2010/11, hvor der også vil
blive temaaften for alle interesserede forældre i løbet af efteråret.

Det meste af denne Bestyrelse har været siddende i de seneste 4 år. Den gang
Bestyrelsen tiltrådte, satte vi jo et par punkter på dagsordenen, som vi gerne ville nå i
de 4 år vi, som udgangspunkt, sad. Det skulle være nogle punkter der skulle kunne
fremme skolen mod en endnu mere positiv udvikling. Og det er noget vi har brugt
meget tid på. Jeg har været inde på alle punkterne tidligere, på nær et, og det er et der
har fyldt meget, men også været sværere at nå end som så, da der har vist sig at være
nogle tekniske forhindringer på vejen frem. Som I nok alle husker har jeg talt meget
om Forældreintra i de tidligere beretninger. Men nu er det lykkedes, og når vi starter
op efter sommerferien her i 2010 bliver det med forældreintra. Der vil blive
undervisning i hvordan det skal bruges i løbet af efteråret, og hvad man kan forvente
sig af Forældreintra på Strandgårdskolen. Vi har i skrivende stund ikke helt lagt os
fast på hvordan indkøring / undervisningen af det skal være, men arbejder hårdt på at
komme frem til en løsning inden sommerferien, så der vil I få mere information om
dette.
Der sker jo meget i løbet af sådan et år, men alt dette ovenstående er det der har fyldt
mest på alle vores møder, og da vi kun holder møde en gang pr. måned har der til
hvert møde været en tæt pakket dagsorden. Men vi er stolte af det vi har nået. Der er
mere hårdt arbejde foran, for at kunne fremme denne skole, så den kan blive en af
landets bedste.
Men vi vil slutte med at ønske alle vores nye ansatte velkommen og håber på et godt
samarbejde i fremtiden, og samtidig vil vi takke skolens ledelse, lærere, pædagoger
og servicemedarbejdere for et rigtig godt samarbejde i 2009. Og vi håber på et lige så
godt samarbejde her i 2010, og det er vi jo godt i gang med. Det har også været en
fornøjelse at få en ny viceskoleleder, som har vist sig at være faldet godt til på skolen,
og ikke er bleg for at give en tørn med, og ikke er i tvivl om hvad vej vi skal, fremad
rettet. Det var med tungt hjerte at vi sagde farvel til den gamle viceskoleleder som
havde været med i 10 år, men havde lyst til at prøve kræfter med selv at være
skoleleder, og det er jo den udvikling der er vejen frem for os alle.
Vi har alle et fælles mål, og det er at være proaktive for Strandgårdskolen.
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