Årsberetning Nordre Skole 2015
At lave en årsberetning om den alsidige virksomhed, som skolen er, vil naturligt bygge på udvalgte områder
af betydning for den daglige drift. Områderne afspejler skolen og give en fornemmelse af den måde, arbejdet udføres på. Dermed samtidig være sagt, at langt fra alt kan komme med i denne beretning.
Høringssvar
Skolebestyrelsen har udarbejdet forskellige høringssvar til de forskellige forhold, som Viborg Kommune har
udbedt sig, dette gælder eksempelvis høringssvar til Børn og Unge Udvalget forslag til en ny skolestruktur,
hvor Skolebestyrelsen på Nordre Skole måtte tage afstand fra såvel proces som ideer.
Revision af skolens principper
Skolebestyrelsen har gennem hele sin periode løbende revideret skolens principper, således disse er tidssvarende og afpasset de forhold der måtte være. Senest er bestyrelse i gang med at revidere forretningsorden og værdigrundlaget
Skolereformen
Det har naturligvis været en stor del af bestyrelsens arbejde det sidste år at sikre, at Nordre Skole får implementeret Skolereformen på en god og tryg måde, således de bedste ting under den nuværende skolelov
fastholdes og alle, både elever, forældre og medarbejdere, oplever, at der tages afsæt i ”hvad fungerer
godt?”.
Bestyrelsen har i august 2013 vedtaget en implementeringsplan, som ledelse og medarbejdere har brugt
som planlægningsredskab. Alle medarbejdere har været på et 2 dages internat, hvor de har arbejdet med
skolereformen og forandringsprocesser. Herudover har ledelsen været på forskellige kurser afholdt af
Kommunernes Landforening og Viborg Kommune.
Det er vurderingen, at Skolereformen ikke er gennemført den 1. august 2014, men Nordre Skole er parat og
klar til at afprøve mange af de nye tiltag, der kommer; engelsk fra 1. klasse, tysk fra 5. klasse, understøttende timer, 45 minutters motion i gennemsnit om dagen, den åbne skole etc.
Senest er der på skolen påbegyndt et større arbejde med at gå fra Undervisning til Læring, dette bliver et af
de større indsatsområder i 2015/2016
Samarbejdet med skolebestyrelsen på Løgstrup Skole
Skolebestyrelsen har nu haft et flerårigt samarbejde med skolebestyrelsen på Løgstrup skole.
Skolebestyrelsen ser frem til at fortsætte samarbejdet med Løgstrup Skole.
Skolens budget
Bestyrelsen vedtager årligt et budget. Ledelsen udarbejder et forslag, der tilgodeser de prioriteringer som
bestyrelsen beslutter. Det er bestyrelsens opfattelse generelt, at ressourcetildelingen til Viborg Kommunes
skoler er utilstrækkelig.
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Det er beskæmmende, at Viborg Kommune befinder sig så tæt ved bunden, når den årlige tildeling/elev
sammenlignes kommunerne imellem. Bestyrelsen har opfordret byrådet til en helt anden prioritering.
”IT i skyen” for 6. – 9. klasse.
Skolebestyrelsen valgte i skoleåret 2012/2013 at Nordre skole deltager i et spændende forsøg; ”IT i Skyen”
Forsøget indebærer, at alle elever i 7. – 9. klasse så vidt muligt medbringer deres egen PC i skole hver dag.
Mest mulig undervisning i 7. til 9. klasse er herefter IT-baseret og eleverne kan hente undervisningsmaterialer fra ”Skyen”. Der er en væsentlig problemstilling, som bestyrelsen har taget stilling til; Kan vi forvente at
alle børn selv medbringer en PC? Forsøget kan kun gennemføres, hvis langt de fleste selv medbringer deres
egne bærbare maskiner, og heldigvis er dette også tilfældet.
Der har været store udfordringer med at alle elever og medarbejdere har kunnet få stabil og sikker netforbindelse, Bestyrelsen skal opfordre til at der bliver afsat de tilstrækkelige økonomiske og personalemæssige
ressourcer fra centralt hold, således der bliver stabile forhold her.
Skolebestyrelsens synlighed:
For at fremme bestyrelsens synlighed for alle på skolen, er det besluttet, at et medlem fra skolebestyrelsen
efter hvert møde skriver et lille indlæg om et af de punkter, der er blevet behandlet på det sidste bestyrelsesmøde. Dette indlæg kan altid ses på skolens hjemmeside, hvor alle i øvrigt kan se referaterne af de afholdte møder. Yderligere vil bestyrelsen på det årlige julemarked og til den årlige skolefest afsætte tid og et
lokale, hvor alle forældre er velkomne til at kontakte bestyrelsen.
Der planlægges med at gøre de gode erfaringer med et åbenthus-arrangement uden dagsorden til en fast
tradition på skolen.
Børne- og Unge udvalget har i skoleåret fremkommet med ideen om, at samle overbygningen fra Nordre
Skole, Vestervang Skole og Finderuphøjskole på Vestre Skole. Bestyrelsen på Nordre skole har taget skarpt
afstand fra ideen, som forekommer bestyrelsen at være en hovsaløsning, der ikke har afsæt i pædagogiske argumenter.
Ligeledes har bestyrelsen taget klart afstand fra den mangel på proces, der foregik inden ideen blev fremført som et forslag. Bestyrelsen forventer ikke at møde et sådant uigennemtænkt forslag igen.
Dialogmøder med Børn og Ungeudvalget:
To gange årligt indbyder Børn- og Ungeudvalget alle skolebestyrelser til møder, hvor det politiske niveau
lægger op til dialog /debat om forskellige emner, der er aktuelle i tiden og / eller i Viborg Kommune. Skolebestyrelsen på Nordre Skole har været til stede og givet deres opfattelser til kende.

Skolebestyrelsen og suppleanter
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I december 2014 har bestyrelsen besluttet, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderen uden stemmeret. Forretningsordenen ændres derfor, så dette fremgår heraf.
Idrætseliteklasser
Skolebestyrelsen besluttede at byde ind som en af de skoler, der godt ville ”huse” de kommende idrætselite-klasser. Det er en glæde for alle på Nordre Skole, at den politiske beslutning blev, at det er Nordre Skole,
der skal løfte denne spændende opgave.
Erfaringer med idrætseliteklasserne er meget gode, og alle elever og nye medarbejdere roser samarbejdet
med Nordre Skole. Skolen har selv løst de økonomiske udfordringer, der har været.
Renovering af den lille skolegård og nye legeredskaber.
Skolebestyrelsen og skolen har flere gange ansøgt om midler til renovering af belægning og etablering af
nye legeredskaber i den lille skolegård. Desværre er disse ansøgninger foreløbig ikke imødekommet.
Nu har bestyrelsen mistet tålmodigheden og har bedt skolens ledelse om at afsætte midler til etablering af
ny belægning samt ansøge fonde om midler til nye legeredskaber.
Arbejdet er færdig gjort i august 2014.
Vedtaget i skolebestyrelsen
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