Årsberetning på Assentoftskolen - 7.maj 2019
Valg til skolebestyrelsen 2018
Den nye skolebestyrelse konstituerede sig 15/8 med hele 3 nye medlemmer (Helle, Jesper og
Miriam)
Sikker trafikvej
Også i år, har Sikker Trafikvej fyldt på vores agenda på skolebestyrelsesmøderne, hvor især
parkeringspladsen ved SFO’en har været i fokus blandt andet p.g.a. en del henvendelser fra
bekymrede forældre.
Skolebestyrelsen har haft stor fokus på forældre, der, på trods af forbud, alligevel vælger at
køre igennem ved Assentoftskolen og har i den forbindelse været i kontakt med politiet for på
den måde at “hjælpe” forældrene til at være med til at sikre den gode skolevej for vores børn.
Politiet har vist sig meget velvillige for at stille op til disse præventive formål.
Vores folkeskole
Et nyt tiltag i Randers Kommune “Vores Folkeskole”, har jeg deltaget i som repræsentant for
Assentoftskolen. Formålet er at fortælle/fremhæve det positive ved at vælge folkeskolen fremfor
private alternativer.
Assentoftskolen har i den forbindelse været meget opmærksomme på at etablere et stærkt
samarbejde med de lokale daginstitutioner i Assentoft for at synliggøre, hvor godt et tilbud
Assentoftskolen er og på den måde være med til at sikre, at børnene bliver i nærmiljøet.
Indsatsområder – det udvidede forældresamarbejde
I dette skoleår har vi haft fokus på “det udvidede forældresamarbejde” på 0.-1.- 4.- og 7. årgang.
Forældrene er blevet spurgt, via en spørgeskemaundersøgelse, hvad de gerne ville have
fremadrettet. Her var ønsket klart: mere tid i stamklassen fremfor på hele årgangen!
Forældretilfredshedsundersøgelsen 2019
Igen i år, har der været en forældretilfredshedsundersøgelse, hvor forældrene havde mulighed
for at give deres mening til kende skriftligt.
Rapporten er baseret på i alt 422 besvarelser for 365 børn, hvilket er en svarprocent på 56
baseret på besvarelser for børn. Der er et flot resultat for den slags undersøgelser.
De gennemgående temaer for den endelige rapport var:
◦ Kantinen
◦ Kontakt til og information fra ledelsen
◦ Forældremøder
◦ SFO
◦ Trivsel
◦ Skole/hjem samtaler
◦ Kontakt til lærerne
◦ Udearealer og trafik (disse er videreformidlet til Forvaltningen)

Glade børn i trivsel og faglige udfordringer
Det er glædeligt, at forældrene til børn på Assentoftskolen er mest tilfredse med skolens evne til
at få børnene til at føle sig trygge og glade samt den faglige udfordring, de får.
Fasthold strategien
Vi har konstateret, at der er overvejende tilfredshed med Assentoftskolen, hvor områder som:




Fagligt udbytte
Varieret skoledag
Udvikle evner til sociale sammenhænge

fungerer rigtig godt, og skolens ledelse skal fastholde den strategi, der er udarbejdet i
samarbejde med medarbejderne.
Hermed slutter jeg min årsberetning.
Kathrina Husum Kjærsgaard
Formand for Skolebestyrelsen
Assentoftskolen

