Årsberetning
D. 17/5 2022
Et meget begivenhedsrigt skoleår på Assentoftskolen er ved at ringe ud.
Dette er min første årsberetning, da jeg tiltrådte som formand ved start af skoleåret
2021/2022. Og hvilket år, fristes jeg til at sige :) Mange omstændigheder har gjort året til et
meget begivenhedsrigt år for skolebestyrelsen, hvor vi har haft store beslutninger og
opgaver, der har medført en del møder. Antal møder har været ud over det sædvanlige, og
er ikke et udtryk for hvordan det bliver fremover. Her ved skoleårets afslutning, kan vi
heldigvis videregive bestyrelsesarbejdet med en vished om, at opgaverne i dette skoleår er
blevet løst eller sat i gang i en proces til den nye skolebestyrelse.
Det er nok ikke gået ubemærket hen, at vi i år har haft et skoleleder skifte. I september
måned blev vi orienteret om at vores skoleleder Carsten Andersen var blevet konstitueret
skolechef i Randers kommune, hvorefter han senere blev fast ansat. I den lange periode fra
september frem til 1. Maj, har vores dygtige ledelsesteam bragt vores skole sikkert igennem
året.
Skolebestyrelsens vil gerne sige ledelsesteamet et kæmpe TAK, for deres store indsat. Det
er meget beundringsværdigt, og vi har været imponeret over jeres indsats. En særlig tak til
vores viceskoleleder Inge Christensen, som i perioden har været konstitueret skoleleder.
Inge har styret os igennem et år, hvor vi har haft ekstra mange opgaver som vi skulle
forholde os til, hvilket hun har gjort på fremragende vis.
2. maj kunne vi byde velkommen til vores nye skoleleder Anne-Mette Thorsen. Anne-Mette
blev valgt blandt et stort og skarpt felt af ansøgere. Vi er stolte over at se, at Assentoftskolen
er en attraktiv skole, at blive skoleleder på. Skolebestyrelsen glæder os utroligt meget til
vores fremtidige samarbejde med Anne-Mette, hvor vi både skal fastholde nogle ting, men
også udvikle vores skole. Vores skole skal ikke stå stille, med være i en konstant udvikling.
Udvikling skal sikre en rigtig god skolegang for vores børn, hvor de opnår færdigheder de
kan bruge resten af livet.
Jeg vil nu fortælle lidt om skolebestyrelsens øvrige arbejde i dette skoleår.
Skolebestyrelsen har arbejdet med budget, timefordeling og afgivet høringssvar til
kommunen omkring flere emner. Vi har været repræsenteret i Skolerådet i Randers
kommune, hvor vi har haft mulighed for sparring med andre skolebestyrelser, men også
mulighed for at påvirke politikere der sidder i skole og uddannelsesudvalget.
Vi har været repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelser af fast personale på skolen,
og selvfølgelig ved vores skolelederstilling, hvor vi var 3 forældrevalgte repræsentanter fra
skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen forsøger desuden at være repræsenteret på alle forældremøder, for at
høre hvad der rører sig på de enkelte årgange.
Vi har i mange år været i dialog, med vej og trafik i Randers kommune omkring sikker
skolevej ved vores skole. Sidste år lykkedes det at få “presset” et fodgængerfelt ind på

Skolevej, samt bedre skiltning på Skolevej. Dette blev etableret i August måned. Samtidig
blev der lavet en forsøgsperiode, med vejlukning af Hestefolden (vejen overfor børnehuset
Toftegården) Her afventer vi stadig svar om forsøget, samt gennemførsel af 2.
spørgeskemaundersøgelse blandt nogle af vores elever.
Skolebestyrelsen arbejder fortsat på at påvirke kommunen til at etablere en ny fællesvej,
frem til både børnehuset Toftegården og Assentoftskolen, så vi kan få adskilt biler og de
bløde trafikanter. Vi mener det er nødvendigt, for at kunne få flere børn og voksne til, at gå
og cykle frem til skolen. Vi opfatter kun de igangsatte ændringer som midlertidige løsninger,
inden kommune og byråd forhåbentlig bevilliger en sikker ny skolevej.
Vi er rigtig glade for at der er kommet et fodgængerfelt, men fortsætter vores arbejde med at
påvirke forvaltning og byråd, for at forbedre trafiksikkerheden omkring vores skole.

Skolebestyrelsen har foretaget en ændring og tilføjelse omkring et af skolens principper.
Skolens principper er vores overordnet værktøj, til hvordan skolebestyrelsen ønsker vores
skole skal drives. Vi har i dette skoleår lavet ændringer i skolens princip omkring
klassedannelse, klasse ombrydning, klassesammenslag og klassedeling. Vi har forholdt os
til hvordan forældrene skal orienteres. Vi arbejder i en tid, hvor vi kan komme til at lave
klassedeling, for at etablere en ekstra klasse, dette er der nu også taget højde for i vores
principper. I kan se skolens principper på skolens hjemmeside, hvor du iøvrigt også kan
finde skolebestyrelsens referater.
Skolebestyrelsen havde planlagt en opjustering af vores principper omkring skole - hjem
samarbejdet. Dette punkt er vi desværre måtte skubbe til næste skoleår, pga. vores mange
ekstra opgaver i år. Heldigvis giver det så samtidig vores nye skoleleder Anne-Mette
Thorsen mulighed for, at komme med hendes input til hvordan det fremtidige princip kan se
ud.
Et andet punkt der har fyldt meget i år omhandler skolens kantine. Skolens drift af kantinen
har været udfordret i en længere periode, af mange årsager. Vi er ikke i mål, men på vej.
Skolen har hjemkøbt et betalingssystem som bliver etableret snarest, så vi fremover kan
betale med kort, frem for kontanter. Der er kommet nye borde og stole i kantinen, til glæde
for eleverne. Vi arbejder stadig for at sikre en god kantine til vores børn og personalet på
skolen.
Skolebestyrelsen har besluttet at faget svømning igen skal på skoleskemaet fra det
kommende skoleår. Kommunen er dog ved at foretage en nødvendig modernisering af
svømmehaller netop nu, så vi afventer spændt på en klarhed over vores muligheder.
Svømning kommer helt sikkert på skoleskemaet igen, uanset om vi må vente på at
moderniseringen bliver færdig, eller vi kan finde en anden løsning i mellemtiden.
Svømning bliver en del af idræt, så vi ikke påvirker timefordelingen. Vi har igen søgt forkortet
skoledag, for at sikre 2 lærertimer, og for at kunne fastholde nuværende timetal for eleverne i
det kommende skoleår.
Assentoftskolen har i skoleåret fået foretaget en del moderniseringer og forbedringer af de
fysiske rammer. Vinduerne er blevet skiftet, vi har fået LED belysning, og alle vores
faglokaler er gennemgået en omfattende modernisering. De tomme lokaler efter tandplejen
valgte at lukke ned i Assentoft, har vi fået indrettet, så de nu kan bruges til bla. vores

E-klasse. E-klassen er vores ekstra tilbud for elever der har behov for et supplement til den
normale undervisning. Vi er startet på A-skolen, men forventer at vi kan udvide til andre
årgange, de kommende år.
Netop nu er en modernisering af de fleste af skolens toiletter i gang, som forventer at være
færdige til det nye skoleår.
Desuden har vores udeområder gennemgået en stor forandring og der er kommet mange
nye ting til. Penge til dette er kommet igennem friluftsrådet, og vi er utrolig glade for
resultatet. Skolen har også fået en multibane ved A-skolen, som blev muligt ved hjælp fra
lokale virksomheders sponsorater. Et virkelig flot sponsorat, som vi håber forældrene husker
at værdsætte, ved at bruge vores lokale virksomheder. Vi har ikke tidligere prøvet denne
model for økonomisk hjælp til udstyr, og ting kunne måske være gjort anderledes. Vi vil
sammen med områdets virksomheder finde en god model til dette, så vi kan sikre at både
skole og erhvervsliv får mest for pengene. Det har vi også fået med multibanen, men det
skal være synligt for erhvervslivet inden donation, så der ikke opstår tvivl.
Jeg kan desværre ikke lave en årsberetning uden at nævne Corona. Vores elever og
personale har igen måtte have en alternativ skolegang, både med online undervisning og
med mange test. Det er vores opfattelse at vi er sluppet nænsomt igennem, men det har helt
sikkert kostet mange kræfter af børn, personale og forældre. Der skal lyde et kæmpe
skulderklap til alle for, at vi trods alt har kunne gennemføre en fornuftig skolegang i perioden.
Vi tager ved lære af hvordan det er gået, og vi overvejer om der skal laves et princip for
online undervisning fremover. Denne overvejelser er for at hjælpe skole og personale ved en
måske fremtidig nedlukning, men kræver et grundigt gennemarbejdet materiale, inden vi
eventuelt kan lave et nyt princip.
Vi har her i foråret haft valg til skolebestyrelsen, hvor der er blevet valgt 7
bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter som forældrerepræsentanter. Vi har besluttet at
skifte valgperiode, så vi fremover kun har halvdelen af bestyrelsen på valg samtidigt. Dette
er for at gøre bestyrelsen mere sikker, og undgår perioden hvor bestyrelsen skal sætte sit
arbejde på “standby”, inden en ny bestyrelse tiltræder og kommer ind i opgaverne. Risikoen
for at skulle afholde suppleringsvalg midt i en valgperiode, bliver også mindre ved denne
model. Det bliver også nemmere for forældre, at planlægge hvornår man ønsker at lægge
sine kræfter i skolebestyrelsen, da der nu bliver mulighed for at blive valgt ind i
skolebestyrelsen hver 2. år. Valget i år blev afgjort ved et fredsvalg, da der meldte sig 7
forældre der ønskede en plads i bestyrelsen, samt 2 der ønskede en plads som suppleant.
Der er desuden valgt 2 medarbejderrepræsentanter. Der har været nyvalg af 2
forældrevalgte medlemmer til skolebestyrelsen, 1 suppleant, samt nyvalg af 1 medarbejder
repræsentant. Vi ønsker jer alle stort tillykke med valget, hvor i kan gå et spændende
arbejde i møde, for både nyvalgte og genvalgte. Den nye bestyrelsen tiltræder ved start af
det nye skoleår. Stor tak for indsatsen til forældrevalgte: Line Vang. Larsen, Nina Stærke
(suppleant) og Carsten Bolding-Jensen som stopper efter denne valgperiode. (Carsten
fortsætter dog som suppleant) Også stor tak til medarbejderrepræsentant Inge-Marie Lyngs
og elevrådsrepræsentanter Julie Rønholt Meiniche og Trine Kjærsgaard Nielsen der
ligeledes stopper i skolebestyrelsen. Julie har mulighed for genvalg som
elevrådsrepræsentant, hvilket vi må afvente til efter elevernes valg i det nye skoleår. Jeg vil
sige elevråds repræsentanterne stor tak for jeres arrangement, hvor i har sikret elevernes
stemme i skolebestyrelsen.

De fratrædende bestyrelsesmedlemmer og medarbejderrepræsentant har brugt rigtig mange
år i bestyrelsen, og vi har været taknemmelig for at kunne bruge jeres erfaringer i
bestyrelsesarbejdet.
Ledelsen er repræsenteret med 2 repræsentanter på skolebestyrelsens møderne, hvor vi
har haft fornøjelsen at møde hele ledelsesteamet på skift i dette skoleår. Det har bestemt
været godt i år, hvor vi har haft ekstra mange opgaver at tage stilling til.
Vi glæder os til at videreudvikle vores skole, med den nye skolebestyrelse og ledelse. Vi har
dog fortsat brug for input fra jer forældre, så tvivl ikke med at tage kontakt. Det samme
gælder selvfølgelig elever, personale og ledelse, som vi opfordre til at tage kontakt til deres
repræsentanter i skolebestyrelsen.
Rigtig god sommer til jer alle!
På vegne af Skolebestyrelsen på Assentoftskolen
Jesper Nielsen
Formand

