Årsberetning for 4Kløverskolen 2011/12

Skoleåret 2011/12 er det første i 4kløverskolens levetid . Skolen er et resultat af den nye
skolestruktur i Nyborg Kommune, som blev vedtaget sidste år. 4kløverskolen er lagt sammen
af Ørbæk skole, Frørup skole, Herrested skole og Juulskovskolen og startede op i august
2011 i hhv. Ørbæk og Frørup.
Det medførte en helt ny skolebestyrelse, som havde den primære opgave at samle trådene
fra den rådgivende bestyrelse og skabe det nye grundlag og retningslinjer for skolen. Vi
startede det første møde med at konstituere Bestyrelsen. Det bevirkede at jeg blev valgt
som formand og Helle Holst blev valgt som næstformand. Dette er blevet ændret i foråret
2012 da Helle grundet jobskifte valgte at udtræde af bestyrelsen, det nye valg af
næstformand faldt nu på Anders Isager. Bestyrelsen består, ud over de 7 forældrevalgte
medlemmer, af to repræsentanter fra medarbejderne samt repræsentanter fra elevrådene.
De største udfordringer kom i første omgang til at kunne mærkes på afd. Ørbæk da 3 gamle
skoler blev samlet på 1 adresse. Dette har betydet en KÆMPE forandring for både
personale, elever og forældre. Jeg syntes, at trods de store udfordringer, er vi kommet
igennem sammenlægningen rimeligt smertefrit, personalet har ydet en KÆMPE indsats, tak
for det.
I starten af skoleåret var der stadig stor byggeaktivitet på begge afdelinger. I Ørbæk
skulle der bygges nyt indskolingshus, som medførte at 9. klasserne måtte holde til i
cafeteriet på Ørbækhallen for en periode. Resultatet er blevet et rigtig flot hus. Også på
afd. Frørup har der igennem hele året været stor byggeaktivitet. Først har personalet i
løbet af sommerferien endevendt skolen, så man vendte om på alle klasser og bibliotek m.v..
Derefter byggede man ny SFO i skolens bygninger. De gamle bygninger fra SFO’en er i løbet
af vinteren bygget om til Børnehave, som blev taget i brug efter påske, så der er blevet
massiv trafik på vejene omkring afd. Frørup.
Bestyrelsen og ledelsen har gennem hele året haft kig på de trafikale udfordringer der har
været på begge afdelinger, vi vil også fremadrettet holde fokus på dette til gavn for vores
børns sikkerhed..
I bestyrelsen har vi sammen med ledelsen også haft stor fokus på økonomien og på at få alle
til at føle sig godt tilpas i de nye omgivelser, vi har ligeledes arbejdet meget med nye
værdier for 4-kløverskolen så vi igen kan få nogle fælles værdier. Arbejdet har været
langstrakt, men resultatet er efter min mening virkelig godt og langtidsholdbart. Det skal
nævnes, at både forældregruppen, de ansatte og eleverne har haft stor mulighed for at

præge værdisættet. I den kommende periode vil bestyrelsen sætte gang i arbejdet med at
få lavet ordensregler, politikker samt principper for 4kløverskolen.
I forhold til økonomien kom vi ret fornuftigt ud af skoleåret 2010/2011 takket være en
kæmpe indsats fra ledelsen blev det til et beskedent underskud på godt 1%.
Ud over bestyrelsesmøderne, mødes jeg jævnligt med ledelsen(primært Palle) for at
afstemme forventninger til hinanden samt vende udfordringer samt løsninger, for at forsøge
at have en finger på pulsen.
Siden efteråret har jeg deltaget i den ekspertgruppe som skal komme med et oplæg til
Skole- og Dagtilbudsudvalget omhandlende den nye skolepolitik 2013-2017. Jeg har deltaget
som repræsentant for de samlede skolebestyrelser, men dette har også givet os mulighed
for hele tiden at følge med i processen
Jeg syntes i det hele taget at vi er på vej i den rigtige retning, men der er stadig masser at
arbejde med, så de næste år bliver også spændende.
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