Skolebestyrelsens beretning 2019/2020
Indledning
Som mange andre bestyrelsesberetninger dette år, skal denne også ses i lyset af situationen
med corona, der har haft store indvirkninger på skoleåret fra marts og til nu og som sikkert
også kommer til at strække sig ind i det kommende skoleår. Generelt er situationen
håndteret rigtig flot og der er tænkt positivt og kreativt blandt skolens personale. Skoledagen
har naturligvis været anderledes for både elever og personale, men i nogle situationer er der
måske opstået nye tiltag der kan bruges igen og som måske kan berige den “normale”
skoledag. Jeg tror alle har syntes at det har været hyggeligt og godt at blive budt velkommen
ved lågen ind til skolegården. Nedenstående vil jeg løbe de ting igennem vi har haft berøring
med i løbet af skoleåret og igen henlede opmærksomheden på at mange gode
arrangementer og møder der skulle have været afholdt, er blevet aflyst pga. covid-19.
Skolefest
Skolefesten forløb fantastisk godt og evalueringen var rigtig god fra alle sider. Det har
fungeret rigtig fint med et skolefestudvalg bestående af personale og repræsentanter fra
skolebestyrelsen. En del af overskuddet fra skolefesten fordeles i samarbejde med
elevrådet.
Aula
Kommunikationsplatformen AULA blev også udrullet i dette skoleår og efter små
opstartsvanskeligheder er systemet nu kørende.
Ny Børne- og Ungepolitik og Skolepolitik
Hedensted kommune satte i oktober gang i en proces der skulle udmunde i en ny børne- og
Ungepolitik og den en ny Skolepolitik for Hedensted kommune. Processen har været meget
omfangsrig fordi kommunens intention var, at så mange parter som muligt skulle høres og
involveres. Processen har været god og resultatet kan ses her.
https://www.hedensted.dk/media/6951305/boern_ungepolitik.pdf
Brug af skolegården i fritiden
Den nye skolegård benyttes flittigt uden for skole- og sfo-tid, hvilket er herligt. Det er godt at
den bliver brugt. Dog har der også været nogle udfordringer ifht. at skolegården er blevet
brugt som feststed for unge mennesker. Holdningen er at man/alle gerne må bruge
skolegården, men at det selvfølgelig er under forudsætning af, at man som bruger behandler
stedet ordentligt. Det har i løbet af året været eksempler på det modsatte, hvilket har
resulteret i at ting er gået i stykker og der har været smadrede flasker, cigaretpakker mv. Der
er selvfølgelig også masser af eksempler på, at der ikke er gået noget i stykker.
Situationerne omkring skolegården har rejst flere diskussioner. Dels den praktiske brug af
skolegården, dels et mere generelt spørgsmål om hvad det er for muligheder vi som
skole/kommune/by med videre tilbyder de unge i form af steder de kan være i fritiden. Vi har
diskuteret det (fritidslivet) i skolebestyrelsen på Uldum Skole og det var også på som punkt
på det fælles skolebestyrelsesmøde vi har en gang årligt sammen sammen med
skolebestyrelsen på Lindved Skole og gav nogle gode og interessante snakke. Nogle af de
ting vil bl.a. kom ind på var:

-

hvilke positioner er der i gadens parlament
rollemodeller - påvirke de unge - mere end forældre og “voksne”
de unge søger væk hjemmefra - søge “hjem”
forskellige gruppetyper
ungdomsskole fællesskaber, hvor der var styring og regelsæt
ungdomsskolen - sociale sammenkomster
hvor skal jeg gå hen (jeg tager headsettet på i stedet)
grænseløshed - forældrenes rolle tage imod de unge byde dem velkomne - invitere
tage de unge med på råd
de må gerne være der (ex. i skolegården) - invitere dem indenfor - et legitimt sted…
skabe et ungeråd - snakke med de unge - medejerskab hvem har ansvaret for hvad der foregår - skal der være nogle voksne
køn, kropsidentitet

Der opfordres til at Lindved og Uldum skoler bruger et forældremøde på at tale om
“fritidslivet” og om det at være ung!
Ydermere har vi haft møde med SSP og natteravnene for at høre om deres erfaringer. Alt
dette skulle vi så have drøftet på et forældremøde med 6. klasses forældre, hvor bl.a.
natteravnene i Uldum skulle har været med, men mødet blev aflyst pga. covid-19.
Principper
Et løbende arbejde i skolebestyrelsen er arbejdet med skolens principper, og vi kom faktisk
rigtig godt i gang og har arbejdet med principperne omkring holddannelse og understøttende
undervisning o
 g de kommer snarest på Uldum Skoles hjemmeside. Det videre arbejde med
principperne blev også overhalet af covid-19 situationen og arbejdet med den nye skole- og
børne- og ungepolitik. Men vi fortsætter det gode arbejde med principperne i den ramme vi
har fået lavet.
Valg til skolebestyrelsen
Processen omkring valg til skolebestyrelsen blev der også sat en stopper med covid-19. Vi
arrangerede et online opstillingsmøde, men desværre var der ikke nogle der deltog, så
valget til skolebestyrelsen endte med fredsvalg. Berit Therkildsen har valgt ikke at
genopstille. I stedet er Karina Bredal Pedersen blevet valgt. Du kan se alle medlemmerne af
skolebestyrelsen på uldum-skole.dk.

Afrunding
Der er ingen tvivl om at skoleåret 19/20 bl.a. vil blive husket for covid-19 og hvad det har ført
med sig. Det har krævet en rigtig stor indsats af alle der er tilknyttet Uldum Skole - børn,
forældre, personale, bestyrelse, lokalsamfund. Når noget ændrer sig omkring os, som det
gjorde i marts måned, ja, så opdager man et masse forskellige ting - man får måske nogle
nye perspektiver fordi man ikke kan gøre som man plejer. Rytmen bliver brudt.

Skolebestyrelsen har fx holdt online møder, hvilket i den grad har gjort møderne “effektive”,
men hold da op, hvor har vi manglet at være sammen fysisk om det at holde møde. Det er jo
ikke enestående, alle har nok haft det sådan generelt. Men man opdager vigtigheden af
samværet - det at kunne se hinanden i øjnene, høre nuancerne i stemmen og så videre.
Men vi må tage det bedste med os og lære af den situation vi har været i, og måske kommer
til at være i fremadrettet. Uvant bliver det også ikke at møde Karen Hansen på Uldum Skole.
Karen er gået på pension efter 27 år på Uldum Skole. Der blev taget behørig afsked med
Karen torsdag d. 25. juni, hvor hendes klasse hentede hende hjemme. I skolegården var der
taler, sang, og flot vejr. Tak skal der også lyde fra skolebestyrelsen for de mange års
indsats. Dette skoleår har også været det første med Sofie Stoltze ved roret, hvilket
udelukkende har været overmåde positivt. Mange ting er sat værk, til trods for at der også
har været umanerlig mange praktiske ting i kølvandet på covid-19. Der skal naturligvis og
lyde en stor tak til resten af personalet for året der er gået. Hold op, hvor har i taget fat og
fået tingene til at glide. Tak for det. Vi glæder os til det kommende skoleår med det, det nu
bringer.
Mange gode hilsner
Jacob Tybjerg, formand for skolebestyrelsen.

