Årsberetning for 4Kløverskolen 2012/13
Skoleåret 2012/13 er år 2 i 4Kløverskolens levetid.
Sidste år fik vi inden sommerferien vedtaget de nye værdier for 4Kløverskolen:

Tryghed, Troværdighed, Anerkendelse og Inspirerende undervisning.
Vi har det forgange år haft stor fokus på det videre arbejde med at få lavet værdipolitikken
og andre politikker med udgangspunkt i de vedtagne værdier, som gerne skulle kunne ses
i den daglige undervisning og ledelse på skolen samt i den tilgang vi i det hele taget har
som skole i forhold til børn og voksne.
De politikker/planer der er lavet i indeværende skoleår er følgende som kan ses under
handleplaner på vores hjemmeside:
Krise- og sorgplan
Trafikpolitik
Klassedannelse
Vores værdier samt uddybning findes samme sted.
Derudover er en stor del af skoleåret for både mig og bestyrelsen gået med den nye
kommunale skolepolitik, for mit vedkommende er der gået meget tid med at deltage i det
ekspertpanel som kom med et udkast til det politiske udvalg, som så har arbejdet videre
med politikken og som byrådet godkendte i foråret 2013.
Vi har også i år sammen med ledelsen haft stor fokus på økonomien som desværre er lidt
presset, vi er kommet ud af året 2012 med en budgetoverskridelse på godt 3%. Der er fra
ledelse og skolebestyrelsen stor fokus på dette område, hvorfor der er blevet nedsat et
økonomiudvalg i skolebestyrelsen, så bestyrelsen får et større indblik i skolens økonomi
og sammen med ledelsen kan finde forbedringer. Vi har desværre igen oplevet
kommunale besparelser på skoleområdet og vi arbejder løbende på, at finde løsninger og
optimeringer uden at det går ud over elevernes undervisning og kvaliteten. Besparelsen er
fra 4Kløverskolen bestyrelse beklaget overfor Kommunen, da sammenlægningen stadig er
i sin spæde start.

Årsberetning for 4Kløverskolen 2012/13
I løbet af foråret har vi haft meget fokus på konsekvenserne af lockouten og på
tilmeldingen til 0. Kl. På 4Kløverskolen.
Lad os tage lockouten først, dette kom jo til at ramme mange af os. På afd. Ørbæk blev
der undervist med nedsat bemanding, dog kun af tjenstemandsansatte lærere (disse var
ikke omfattet af konflikten), som fulgte deres normale skema.
På afd. Frørup blev alle timer aflyst, da der ikke er ansat nogen tjenestemænd. Nyborg
Kommune har i forbindelse med lockouten sparet et pænt millionbeløb og anvendelsen af
disse penge skal diskuteres politisk i den kommende tid.
Jeg vil gerne sige en stor tak til ledelsen, personale og forældre for at få denne aparte
situation til at fungerer på bedste vis efter omstændighederne.
I forhold til tilmeldingen til 4Kløverskolen er den desværre lavere end sidste år. Dette
bevirker desværre at vi skal af med 1 af vores dygtige 0-kl. lærer, da vi i næste skole år
kun har børn til at have to 0-klasser. Disse fordeles med en 0-klasse på hver afd.
Indmeldelsen i 0-klasse på 4Kløverskolen vil fremover få stor fokus både hos bestyrelse
og ledelse og vil medføre en del arbejde fra bestyrelsens side, men også fra ledelsen,
elever og lærere. Vi vil arbejde for at sprede de gode historier og forbedre tilgangen til
skolen.
Ørbæk Midtpunkt er blevet færdiggjort og afdeling Ørbæk anvender gerne de gode
faciliteter som bl.a. medfører et nyt intregreret bibliotek. Af andre byggeprojekter kan
nævnes, at der på begge afdelinger i løbet af året er blevet bygget multibaner til stor
glæde for børnene.
Regeringen har fremlagt et forslag til en ny skolereform. Bestyrelsen forventer, at forslaget
vil blive vedtaget i den kommende tid, vi er godt klar over at det sandsynligvis vil give en
øget arbejdsmængde, men har endnu ikke drøftet konsekvenserne af forslaget.
Jeg vil gerne slutte årsberetningen af med at sige tak til resten af skolebestyrelsen, personalet
og ledelsen tak for det gode samarbejde i det forgangne skoleår.
På bestyrelsens vegne
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