SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING.

Det har været en meget anderledes afslutning på skoleåret, med alle de restriktioner som corona
pandemien har medført. Perioden med hjemme undervisning har givet alle nogle ukendte udfordringer i
dagligdagen, eleverne har manglet det sociale, men alle klasser er rigtig tæt på mål, med at nå det pensum
de skulle nå i dette skoleår. Det de mangler vil der blive tage hånd om til næste år. Vi forældre er også
blevet udfordret på forskellige områder, bl.a. i vores nye rolle som hjælpelærer. Lærerne skulle lige finde ud
af ”hvad virker” som fjernundervisning. Langt det meste gik godt, og de små bump på vejen som vi alle
oplevede, blev for de flestes vedkommende, løst hen ad vejen.
Skoleåret begyndte med et rigtig flot trivselsarrangement. Temaet ”Hornum i verden” gav mange
spændende indslag med bl.a. sang, dans, sproglige udfordringer og smags oplevelser. En særlig stor tak til
alle jer forældre der hjalp til, med at skabe en spændende dag.
Skolebestyrelsen vil fortsat forsøge at styrke forældresamarbejdet, både os forældre imellem og med
skolen. Så også en stor tak til forældrerådene, de gør en forskel. Vi vil igen i år være repræsenteret på det
første forældremøde.
Gennem året har vi arbejde med mange forskellige opgaver.
Igen i år skulle der findes et nyt tilbud i skoleboden, hvor det hænger sammen med pris og kvalitet. Det er
der ingen private udbydere der vil og kan, men sammen med frugt ordningen, har vi i dag et acceptabelt
tilbud til madpakken.
En af vores mærkesager er, hvordan trives eleverne på vores skolen, både socialt og fagligt. Det er et fast
punkt på skolebestyrelsens dagsorden. Vi kigger på de forskellige målinger som eleverne tager, lytter til
hvordan dagligdagen forløber, lytter til elevrådet og til for at se på hvad vi kan gøre og hvor der skal sættes
ekstra ind, for at alle elever på Hornum Skole har en god hverdag, og lærer det de kan og skal. Alle de
forskellige nationale test og trivselsmålinger viser forbedringer hver gang. Vi er godt på vej i den helt rigtige
retning. Men er der problemer som bør tages op, så kontakt skolens ledelse.
Som noget nyt har vi fået oprettet et forældreråd i SFOen. Primært for at komme med flere ideer til
aktiviteter og hele tiden forbedre vores SFO.
Vi har igen i år udbygget samarbejdet med Hornum Børnehave, for at give børnene en endnu nemmere
overgang til skolen.
For at vores børn skal opleve færre skift af lærer og en mere sammenhængende skoletid, vil skolen gå væk
fra en stram opdeling mellem indskoling, mellemtrin og udskoling, til et mere flydende skift mellem et hold
1 og et hold 2. Det håber vi kommer til at fungere rigtig godt.
Fra næste år har vi fået de sidste klasser med, så alle på elever på Hornum Skole nu har 2 færre timer. Til
gengæld får de 2 timer med 2 lærer primært i dansk og matematik. Vi tror på at det vil styrke
undervisningen, og det giver mulighed for at opdele klassen på forskellige hensigtsmæssige måder.
Det nye ude undervisningslokale står nu færdig, det vil være med til at gøre hverdagen anderledes, og vil
helt sikkert give nogle nye muligheder i undervisningen.
Vi følger løbende skolens økonomi. På trods af at der igen i år var færre penge til at drive skolen for, er det
lykkedes for ledelsen at følge budgettet. Der er stadig plads til en fornuftig vedligeholdelse af selve skolen,

små forbedringer og nye tiltag der gerne skulle give eleverne en mere interessant hverdag. Lige nu arbejdes
der på et nyt håndværk/design lokale.
Skolebestyrelsen arbejder løbende med at justere de retningslinjerne for hvordan vores skole drives, og
hvor vi er på vej hen, det vi kalder for principper. Vi har fx lige opdateret princippet for ekskursioner,
lejrskolerejser og skolerejser. Så vi håber, at det hele kan lade sig gøre, med forbehold for de restriktioner
som corona virusset giver. Eleverne skal også gerne ”ud af huset” og have nogle gode oplevelser. Både
noget socialt ”ryste sammen” og noget lærdom og nogle kulturelle oplevelser.
Det var også i år vi skulle lære Aula at kende. Det har ikke været uden problemer, flere ting er blevet mere
besværlige, noget af det vi var vant til kan i dag slet ikke lade sig gøre. Sikkerhed har i dette tilfælde kostet
på brugervenligheden.
Skolefesten blev desværre aflyst, og der er et skuespil der ikke blev spillet. Det har vi ikke glemt, vi må se på
hvordan vi kan løse den opgave til næste år.
Der er også mange elever der har gjort en forskel i løbet af året, vi har et rigtig godt samarbejde med
elevrådet, de kommer med mange gode ideer til at forbedre skolen. Elevmæglerne og skolepatruljen er
også en vigtig del af hverdagen.
Vi har lige sagt farvel til en god 9.kl, som desværre fik en noget anderledes afslutning, de gik glip af deres
afsluttende eksaminer. Vi ønsker dem held og lykke fremover.
Skolebestyrelsen vil gerne sige tak for et godt samarbejde med både lærer og ledelse, de har været ekstra
udfordret i år. Vi ser frem til et godt samarbejde igen næste år.
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