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Skoleorientering d. 21.03.19 
 

Statistik / Personale 
 
Vi indskolede 33 elever i 1. kl. sidste år. Da vi er udgået for regulære 
klasseværelser, var vi tvunget til at inddrage natur og tekniklokalet til 
stamklasseværelse. Dermed startede vi året med 174 elever fordelt på 9 klasser. 
Vi er dermed dobbeltsporede på 1., 2. og 4. årgang. 
 
Væksten fortsætter dermed, men det kommer jeg ind på senere i beretningen. 
 
På lærersiden er der sket det, at Jasmin Paulsen og Felix Weyhe begge har valgt at 
tage et års orlov i forbindelse med familieforøgelse. Det har så betydet, at der 
skulle findes afløsere for et skoleår, hvilket betød ansættelser af Greta Erbar, 
Laura Tästesen og Andy Clausen. Det der er vigtigt i den forbindelse er, at det er 
lykkedes at ansætte fuldt uddannede lærere, hvilket absolut ikke er nogen 
selvfølge. 
 
Vi har skiftet ud på pedelposten, således at Stefan Bartelsen er flyttet til Gustav 
Johansen-Skolen, og Michael Arp er blevet ansat her. På rengøringssiden er vi i 
den situation, at vi stadig har vore 4 egne rengøringsassistenter, hvilket 
efterhånden er en sjældenhed ved Skoleforeningen. Det har den kæmpe fordel, at 
de er utroligt ærekære omkring deres rengøringsafsnit, og at de afløser hinanden 
i tilfælde af sygdom ved at arbejde længere mod at kunne afspadsere. Det kører 
bare, men det bliver ofte glemt i daglige drift af en skole, hvor vigtige de er for 
helheden. 
 
Arrangementer 
 
Omkring arrangementer har vi vore faste indslag som julefesterne, fastelavn, 
boldspildage, koncerter m.m. Ud over det foregår der rigtig mange arrange-
menter på klasseniveau, som typisk klasselærere og klasseforældreråd står for. 
Her varierer niveauet alt efter behov og lyst. 
 
Da vi efterhånden er blevet så store, at vores tidligere måde at afholde 
julefesterne på ikke kunne lade sig gøre, har vi måttet tænke nyt. Vigtigt for os 
har det været, at vi ikke ville fjerne os fra den Blå Sal og hallen, da det ville gøre 
interaktionen dårligere. Derfor blev I præsenteret for den nye form i dette 
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skoleår, og da reaktionerne i langt overvejende grad har været positive, 
fortsætter vi derfor med konceptet. 
 
Næste år fejres 100 året for Genforeningen. Det har man fra centralt hold i 
Skoleforeningen ønsket at gøre ekstra meget ud af, så alle institutioner er blevet 
bedt om at kontakte skoler i Dk for at så mange elever som muligt er i DK til 
lejligheden. Jeg har været omkring fire skoler, indtil jeg fandt den rigtige. Valget er 
faldet på Skibet Skole 6 km fra Vejle. Den ligger smukt i Vejle Ådalen og svarer på 
mange parametre til os. Endvidere er der en masse seværdigheder i nærområdet, 
men frem for alt har de en positiv tilgang til udveksling, da de har prøvet det før.  
 
Det er meningen, at vore 3. – 6. årg. tager derop, medens 1. – 2. årg. bliver her i 
Harreslev, hvor Fritidshjemmets personale så arrangerer ting for dem. Der vil i 
rette tid tilgå mange flere informationer, så indtil videre er det bare til 
information. 
 
Hvert andet år laver vi temadage med skiftende dagsordener. I år var det et 
minisamfund, hvilket vi har prøvet flere gange før. Eleverne bliver inddelt i 
grupper bestående af elever på tværs af årgangene, hvilket stiller krav til lærerne, 
da alle elever jo skal mødes på deres niveau. Det er udfordrende, men også 
inspirerende og sjovt. Det eneste, der gik helt galt i år, og samtidig var totalt 
misvisende, var navnet på byen. Som en, der stod ude samtlige tre dage, var 
navnet Solby en hån. Vandby havde været mere rammende.  
 
Pæd. tiltag 
 
Administrationsgrundlaget er det elevtal delinger bliver foretaget ud fra. Indtil 
forrige år var det sådan, at den 29 elev udløste en deling, men sådan er det ikke 
længere, i hvert fald ikke entydigt. Nu er det sådan, at det hedder ”normalt maks. 
28 elever i årgangsdelte klasser”. Læg mærke til ordet ”normalt” 
Da vi her på stedet hidtil har kørt med årgangsdelte klasser også i indskolingen, 
som er 1. – 2. kl., burde der ikke være nogen problemer, men direktionen ønsker 
at ændre på sammensætningen i indskolingen, da den ønskes betragtet som en 
enhed, da vi samlet på de to årgange pr. d.d. har 61 elever til næste år. Det ville 
være ca. 20 børn i tre klasser frem for 4 klasser med mellem 14 – 16 børn. Det er 
billigere, men er det også bedre? Det skal vi jo debattere senere, og Franzi vil 
forinden redde trådene ud for jer, så ikke mere om det nu. 
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I indeværende år, skulle der spares 160 timer væk af den samlede pulje løntimer. 
Det har betydet, at grænsen for, hvornår der udløses deletimer, er sat op, og der 
var eksempelvis færre timer til frivillig musik og svømning. Vi fik kun reddet 
svømning i 4. klasse ved en ekstra tildeling lige før målstregen sidste sommer. 
 
Næste år skal der spares 270 løntimer oven i de 160. Det er allerede annonceret, 
at læseskub bortfalder, - at deletimealgoritmen skrues yderligere op, og at 
svømning er helt væk. Jeg har dog allerede allieret mig med Kobbermølle, så 
sammen med dem vil vi prøve på at trickse noget sammen, så vi stadigvæk har 
svømning på 4. årg. 
 
Skoleforeningen har fået nye læreplaner og analogt med det er der lagt op til, at 
vi skal overgå til en systematiseret evalueringskulter. Sidste skridt i den proces er 
nye skematiske udtalelser, som vi nu har fået forelagt til kommentarer. Der må 
jeg sige, at der mener alle lærere her på stedet, at de er fuldkommen ubrugelige. 
Det må til alle tider være sådan, at når elever og forældre får en udtalelse i 
hånden, så har man en klar fornemmelse af, hvor styrker og svagheder er i 
elevens præstation, og hvor der skal sættes ind. Her mener vi, at man er gået alt 
for meget i selvsving i konsulentgruppen ved Skoleforeningen, da vi som værende 
dem, der dels skal bedømme og udrede, selv har meget svært ved at kunne gøre 
det entydigt. Der er alt for mange formuleringer, der griber ind i hinanden eller er 
uklare, så det er en ommer. 
 
Nyanskaffelse / økonomi 
 
Vi har i år kunnet færdiggøre vores cykelskur, som vi sammen med Fa. Lange selv 
har stået for. Det har ikke været en dans på roser, da vi har følt os noget alene, 
men pyt, nu står det, og kan bruges som meget andet end cykelskur, da andre 
muligheder er tænkt ind.  
 
Vi har også kunnet tilføje 7 nye notebøger til vores it-samling og en enkelt hel ny 
generation interaktive tavler, som er bedre, billigere og langt mere robuste. 
Dermed er samtlige undervisningslokaler, hvor vi pt. har stamklasser, udrustet 
med interaktive tavler, så nu kan vi begynde at udskifte de første, vi fik. 
Kridttavlerne holdt ca. 35 år bare som anmærkning (- og virkede altid!!), så der er 
ikke noget at sige til, at det er dyrt at drive skole nu til dags. 
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Jeg fik i sidste uge tallene for kommende års bloktilskud, så nu kan jeg endelig 
begynde at lave et budget for indeværende skoleår.  
 
Budgettet indeholder besparelser på 10%. Egentlig skulle vi have haft knap EUR 
39.000, men får så i stedet 35.410. Det betyder, at alle poster bliver beskåret med 
10%. Nu lyder det beløb måske af meget, men alle skolens udgifter bortset fra 
lønninger og forbrugsudgifter til varme, strøm og vand skal afdækkes af dem. Vi 
har en skole, der for hovedbygningens vedkommende, er 68 år gammel, og den 
nyere del kræver efterhånden også omfattende vedligeholdelse, da den er 25 år 
gammel. Desuden har vi stadigvæk skismaet med indkøb af bøger parallelt med 
indkøb af it-udstyr, da overgangen til it-baseret undervisning ikke er 
implementeret i Sydslesvig endnu, men den står på trapperne, siges der.  
 
Oven i de annoncerede besparelser på blokken, låses EUR 26,75 pr. elev fast til 
”en evt. kommuneaftale omkring digitale portaler”. Læg her mærke til ordet EVT. 
Konkret betyder det, at EUR 4.681 er væk fra bogindkøb i år. Det er en halvering 
af det nuværende beløb, så jeg vil få brug for mine røde kuglepenne mht. 
ansøgningerne fra fagudvalgene omkring nye indkøb af bogsystemer. Her skal 
øget forbrug af kopimaskine og papir også lige medtænkes, så det kan gå hen og 
blive et interessant år. 
 
Størrelsen på kommende års bloktilskud gør, at der næppe bliver råd til nye it-
indkøb, da det vil indgå som en buffer for de nødvendige bogindkøb.  
 
Skolen fysisk 
 
26.09.2016 underrettede vi direktionen om pladsproblemer første gang, - det er 2 
½ år siden. Jeg har siden lavet en skitse til placering af en ny fløj og et 
trafikkoncept. Vi kan jo alle kigge os omkring, men finder ingen af tingene 
realiseret pr. d.d. For trafikkonceptets vedkommende ville Maik og undertegnede 
endda selv stå for realiseringen samt selv finansiere det meste. Det kan jeg nu 
med sikkerhed sige, at det bliver uden mig, da tiden rinder ud, hvilket ærgrer mig 
utrolig meget. 
 
Skolen står derfor med en kæmpe udfordring mht. overbelægningen, men det 
hører I mere om senere. 
 
Afsluttende 
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Ja, det var så min sidste beretning, da jeg går på pension til sommer. Jeg er ked af, 
at jeg er tvunget til at tegne et noget problematisk billede, men der er én ting, der 
altid overtrumfer alt andet, og det er menneskene i enhver organisation. Så længe 
vi har så knaldgode folk her på stedet, er der håb om, at alting nok skal gå 
alligevel.  
 
Tak for opmærksomheden  
 
 
 


