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Det forgangne år 

 

Skoleåret 2020/2021 rinder ud, og vi ved, at dette skoleår har været helt særligt for alle – ikke bare 

i Assentoft men nationalt og globalt. Derfor skal årsberetningen måske lidt utraditionelt starte med 

en hilsen til elever (og forældre) på 9. årgang, som afslutter skoletiden på Assentoftskolen på en 

måde, som ingen havde forestillet eller ønsket sig.  

I har levet med corona-restriktionerne både i 8.klasse og i størstedelen af jeres 9.klasse – der er 

ingen tvivl om, at det har været hårdt og til tider opslidende og træls. I er konkrete billeder på og 

fortællinger om, hvordan en global pandemi pludselige ændrede jeres hverdag og afslutningen af 

jeres skoletid på Assentoftskolen. I bliver sendt afsted med et meget anderledes afsæt end tidligere 

og samtidig ønsker jeg for jer, at I vælger at huske mange af de gode ting fra jeres skoletid her – de 

minder er der heldigvis flest af, håber jeg. 

 

Vi sender jer videre ud i den store verden uden de sædvanlige traditioner og fejringer og samtidig 

er det vigtigt for os i skolebestyrelsen at markere, at det er med helt samme ønske og respekt som 

altid for den fremtid, I skal videre med.  

 

Tillykke, held og lykke og tak for jeres præg på vores skole! 

 

Beretningen fokuserer på de overordnede linjer i skolebestyrelsens arbejde.  

 

Skolebestyrelsen holder, som udgangspunkt, møde en gang om måneden. Ønsker du en 

gennemgang af alt, hvad skolebestyrelsen har arbejdet med, opfordrer vi til, at du finder referaterne 

på skolens hjemmeside. 

Bestyrelsen består af 8 forældrevalgte og 2 medarbejderrepræsentanter samt vores skole- og 

viceskoleleder.  

I år har vi sagt farvel til Gitte Cannon, som valgte at udtræde af bestyrelsen og vi afholdte i den 

forbindelse suppleringsvalg for at finde et nyt bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter. Derfor kunne 

vi sige velkommen til Thea-Ann Harboe som bestyrelsesmedlem, Sandra Rygaard Christensen som 
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aktivt deltagende suppleant og Nina Breinholt Stærke som 2. suppleant. Vi har også fået glæde af 2 

nye elevrepræsentanter fra Assentoftskolens elevråd; Trine fra 8.Y og Ida fra 7.X 

Jeg selv har været aktiv i skolebestyrelsen i 13 år og takker nu af og overlader pladsen til en af de 

dygtige og passionerede forældrevalgte, som jeg har haft den glæde at arbejde sammen med 

gennem flere år. Skolebestyrelsen skal nu konstituere sig og finde en ny formand og jeg takker for 

den tid, jeg har været med og kan kun opfordre andre forældre, til at stille op, når der er valg – det 

er en fantastisk måde at få lov til at præge vores fælles skole. 

Vores opgave i bestyrelsen er overordnet set at fastsætte og formulere principper for drift af 

skolen.  

Vi kommenterer og godkender skolens budget og kommer med diverse høringssvar til kommunen. 

Bestyrelsen kan også få indflydelse på, hvilke undervisningsmidler skolen anvender og kan være 

med til at formulere ordensregler for skolen. Bestyrelsen kan opfordre til igangsættelse af 

pædagogisk udviklingsarbejde. Vi deltager i dialogmøder og netværksmøder med repræsentanter 

fra skolebestyrelserne fra de andre skoler i Randers Kommune sammen med embedsmænd og 

politikere fra kommunen.  

 

Som skolebestyrelse virker vi gennem møder, og det er således kun gennem de formelle 

bestyrelsesmøder, at vi kan bidrage til at træffe beslutninger for skolens virksomhed. Under 

møderne er der mulighed for at føre tilsyn med skolens virksomhed gennem principperne og ved at 

stille nysgerrige spørgsmål til skolens ledelse. Det sker gennem en relevant og prioriteret dagsorden, 

som udformes på baggrund af tematikker i årshjulet, aktuelle begivenheder og desuden på 

baggrund af forældrehenvendelser.  

 

Vi hører derfor meget gerne fra jer, hvis I har spørgsmål eller problemstillinger, som I ønsker, at vi 

skal behandle.  
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Corona 

At skrive en beretning 2020/21 uden at nævne Corona-epidemien og dens konsekvenser for skolen 

er naturligvis ikke muligt. Vi har set lærere, elever, ledelse, fra den ene dag til den anden kastet ud 

i en opgave, de ikke er trænet i – og så har alle bare gjort deres bedste for at løse det.  

Ja, der har været ting, der sikkert kunne og kan gøres bedre, men det gode er, at undervejs i den 

lange nedlukning, er det blevet bedre og vi er et helt andet sted nu end vi var i foråret 2020.  

 

Alle har lært af deres erfaringer, og som skolebestyrelse kan vi kun være godt tilfredse med den 

måde, alle opgaverne er blevet løst på ift nødundervisning, nedlukninger, genåbninger, delvise 

genåbninger og igennem hele denne proces sikre, har skolen også sikret, at alle elever blev testet 

efter gældende regler.  

Det har været en meget omskiftelig verden for alle og vi skylder hinanden at ”klappe os selv på 

skulderen” – det er forløbet nogenlunde godt       

 

Lidt godt fra hele året 

 

16/9 2020 indviede vi officielt vores nye udendørs legeområder og ikke mindst de nye bade- og 

omklædningsfaciliteter, der nu er blevet tidssvarende. 

Ligeledes er vi ved at etablere en ”skolehave” bag ved Natur-teknik-huset og det sker fordi vi 

opprioriterer udeområderne. Der investeres også i nye møbler til fællesrum og klasselokaler, så 

vores elever kan have en dejlig skoledag med tidssvarende lokaler. 

Vi står foran yderligere renoveringer, da skolens lokaler til håndværk & design og fysik skal 

moderniseres og gøres tidssvarende. Samtidig får vi, både nord og syd for vore faglokaler, etableret 

udeområder, der giver gode muligheder for en udendørs og mere praktisk orienteret undervisning. 

Sikker skolevej 

TRAFIK – som stort har været på samtlige årsberetninger i min tid – her har Jesper Nielsen, som er 

forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen, gjort et ihærdigt stykke arbejde og fordi han er udstyret 

med en høj grad af tålmodighed og til dels stædighed, bærer hans indsats nu frugt.  
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Politikerne har givet håndslag på, at der etableres et fodgængerfelt inkl vejskiltning fra Drastrup til 

skolen/som erstatning for sti-systemet (før det skarpe sving). Derudover laves der et forsøg med at 

afspærre krydset overfor Toftegården, hvorved Dybdalsvej og Hestefolden skal køre af Skovvangsvej 

for at komme til skolen. Der afventes dog at skolen kommer i ”almindelig gænge” inden tiltaget 

iværksættes.  

 

Kortere skoledag 

En af flere ansøgninger, som har været diskuteret og vedtaget i skolebestyrelsen, er ønsket om den 

forkortede skoledag. Den kortere skoledag er netop rettet mod at kunne tilgodese de svageste 

elever og det bakker Skolebestyrelsen 100% op og har fuld tiltro til, at skolens ledelse og 

medarbejdere sikrer de faglige kompetencer. Vi har i den forbindelse ansøgt om dobbelt 

nedsættelse for 7.årgang – her afventer vi stadig svar fra skolechefen, der behandler ansøgningerne 

løbende, men vi tror på positivt svar       

 

Timeplansfordeling og økonomi 

Skolebestyrelsen godkendte timeplansfordelingen for det kommende skoleår 2021/2022 for 

samtlige årgange og anerkender de mange gode tanker og beslutninger, der ligger til grund for den 

endelige plan. Inge gennemgik også budgettildelingen og status på skolens økonomi. Skolens 

økonomi er tilfredsstillende og budgettildelingen blev enstemmigt godkendt og stor anerkendelse 

for den meget fornuftige økonomiske styring af skolens budget. 

 

Skolebestyrelsesarbejdet for skoleåret 2020/2021 afsluttes med følgende fokusområder i det 

kommende skoleår:  

• Erfaringer og oplevelser fra coronatiden, som kan medvirke til læring, trivsel og fællesskab 

hos eleverne  

• Lokalt samarbejde  

• Revidering og udvikling af principper, værdiregelsæt og ordensregler for skolens virke  

• Sikker skolevej 

• Trivsel blandt elever og medarbejdere  
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Vi har et løsningsorienteret og konstruktivt samarbejde mellem skolebestyrelse og ledelse, hvor 

dialog og gensidig respekt for forskellige synspunkter har et stærkt og prioriteret fokus. Vi oplever 

derfor, at udviklingen på Assentoftskolen går i den helt rigtige retning. Der er altid mere at arbejde 

videre med og mere, vi kan gøre bedre.  

Vi hører derfor gerne fra jer med input til fokus og prioritering. 

 

Et godt sted at være – det skaber vi sammen  

 

Ligesom i sidste års årsberetning, er det også nu vigtigt for os at sige tak for den indsats alle yder, 

personale, forældre, elever, fordi den indsats til sammen gør, at vi lykkes.  

Vi lykkes med at holde Assentoftskolen attraktiv for elever, både nuværende og kommende og vi 

holder skolen attraktiv for ansøgere. For en del år siden, var situationen en væsentlig anden, når vi 

slog ledige stillinger op. Når vi slår nye stillinger op nu, får vi ikke bare mange ansøgere, men mange 

kvalificerede ansøgere, hvor Line Larsen blandt andet sad med i ansættelsesudvalget, da Nadine Kux 

og John Holst blev ansat lige efter nytår 2021. 

Det fortsætter – men det lykkes stadigvæk kun fordi, alle ansatte arbejder hårdt og fleksibelt for 

det. Og fordi I som forældre støtter op omkring skolen, indgår i konstruktive dialoger og bakker op 

omkring vores fælles mål: at Assentoftskolen forbliver en god og attraktiv skole, hvor vi har størst 

mulig trivsel og hvor læring er et fælles ansvar for elever, forældre og lærere. 

 

Til slut vil vi sige tak til både elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Assentoftskolen.  

Alle har skullet håndtere og bidrage på nye måder i en skolehverdag.  

Det har krævet noget helt særligt af alle, børn såvel som forældre og medarbejdere, så tak til alle 

for deres indsats. 

Rigtig god sommer til alle!  

 

På vegne af skolebestyrelsen 

Kathrina Kjærsgaard 


