Årsberetning 2017/2018
Skolebestyrelsen
Brøndbyvester Skole
Indledning
Den endelige beretning for skoleåret 2017/2018 er blevet behandlet på
skolebestyrelsesmøde d. 7. november 2018 og bliver således offentliggjort
på Brøndbyvester Skoles hjemmeside, så alle kan følge med i
skolebestyrelsens arbejde.

Sammensætning i skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen består af:
• 7 forældrerepræsentanter, bestående af: Diane Guinot 2D, Lone
Engelhart 1E, Nynne Fjord 1D+5B, Kristian Petersen 3B+9S2,
Jesper Stegler 3C+7A, Malene Præger 5B+7B (næstformand) og
Jakob W. Boesen 5B (formand)
• 2 medarbejderrepræsentanter, bestående af: Benedicte Roth
(lærer) og Brian Andersen (pædagog)
• 2 elevrådsrepræsentanter, bestående af: Selin Selek 9B (formand)
og Line Christensen 8A (næstformand)
Til vore møder deltager også skoleledelsen, men kun som sekretærer.

Udvikling på skolen
Vi har stadig stor søgning af elever til vores skole, fra såvel
omegnskommuner, som fra vores egen. Vores elevtal er på 1.200 pt. og
er stadig voksende. Vi vælger at se det som et tegn på, at skolen fungerer
fint, men vi er fuldt ud klar over, at de fysiske rammer er ret pressede,
hvad angår lokaler etc. Vi er i tæt dialog med kommunen, som er
forstående og arbejder for at levere de nødvendige midler til
ud/tilbygninger.
I skolebestyrelsen har vi mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler af
medarbejdere til skolen. Det er rart at få lov til at være med til at hilse på
kandidaterne til de ledige jobs på skolen. Det er selvfølgelig afgørende, at
såvel de faglige som personlige kvalifikationer tages under overvejelse, og
at vi har fået ansat de dygtigste folk, som passer ind i de respektive
teams, de skal arbejde sammen med. Vi synes det lykkedes at ansætte
dygtige og kompetente medarbejdere, som passer ind.
Skolen er stadig på forkant med hensyn til videreuddannelse af
medarbejdere og ledelse, hvilket vi i skolebestyrelsen sætter stor pris på.
Det er vigtigt hele tiden at være på forkant, således at udviklingen ikke
stagnerer.
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Skolebestyrelsens arbejde:
Skolebestyrelsen har deltaget i forældremøderne på alle årgange, her blev
der budt velkommen og fortalt om skolebestyrelsen og dens arbejde. Det
er vores plan, at vi vil fortsætte dette i de kommende skoleår. Vi har i
skoleåret 2017/2018 afholdt 10 ordinære møder, deltaget i bl.a.
klasse/forældremøder, samt møder med repræsentanter fra andre
skolebestyrelser og fra kommunen. Derudover har skolebestyrelsen
sammen med repræsentanter været på et 2-dages seminar en weekend i
starten af oktober. Her fastlægges skolebestyrelsens fremtidige arbejde,
herunder forretningsorden og årshjul.
Skolebestyrelsen har på sine møder og i øvrige sammenhænge behandlet
et stort antal emner om skolens virksomhed og forhold for såvel elever,
forældre og medarbejdere. Et af de store fokuspunkter har været
skole/hjem samarbejdet og det, som skolen allerede gør mhp. at vurdere,
hvor der skal sættes ind med nye tiltag, hvor der skal justeres osv.
Skolebestyrelsen har bl.a. behandlet følgende emner:
• Skolebestyrelsesvalg 2018
• Principper
• Henvendelser fra forældre, elevråd og medarbejdere
• Kontaktforældremøder
• Skole-hjem samarbejdet
• Den Nationale Trivselsundersøgelse
• Bygninger og fysiske rammer
• Skolens budget og økonomi
• IT-strategi
• Profillinjer
• Vikardækning
• SFO struktur
• Trafikforhold på matriklerne
• Bevægelse i skolen
• Rengøring
• Skoledagens længde
Referater mv. fra bestyrelsens møder er tilgængelige på skolens
hjemmeside.
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I det forgangne skoleår 2017/2018 har vi blandt meget andet
gennemgået vores principper, samt suppleret nye principper. Principperne
er vigtige, da de sammen med skolens værdisæt, former rammen for
skolens virke og har betydning for både elever, forældre og skolens
personale.
Ligeledes har vi i forbindelse med vores fokusområder,
”forældreinddragelse” og ”kommunikation” oparbejdet et tættere
samarbejde med skolens kontaktforældre. Dette udmøntede sig i 2
afholdte møder. Det første møde var tænkt som en idébank, hvor vi fik et
bredt billede af forældrenes oplevelser etc. Vi fik en del at arbejde med
mellem de 2 møder, og havde mange spørgsmål til debat i
skolebestyrelsen. Det andet møde var en opsamling med forklaring på
langt de fleste spørgsmål/idéer fra første møde med kontaktforældrene.
Tillige fik vi udarbejdet en ”kontaktforældre” folder, som skitserer
forventningerne og idéer til arbejdet som kontaktforældre.
Skolebestyrelsen gennemgår årligt resultaterne af den Nationale
Trivselsundersøgelse, hvor eleverne har svaret på en lang række
spørgsmål omkring dagligdagen på skolen. Undersøgelsen giver en
indikation af, hvor der kan gøres en ekstra indsats. Generelt viser
undersøgelsen, at der er en god trivsel på Brøndbyvester Skole.
I skolebestyrelses arbejdet har vi arbejdet målrettet med IT på vores
skole, og heri udarbejdet et høringsbrev til børneudvalget i kommunen.
Dette gjorde vi, da vi kunne se vores IT-midler ikke rakte til en 1:1
strategi. Det fik betydning for alle 3 kommuneskoler (øster, strand og
vester) i Brøndby, idet kommunen indvilligede i at tilføre skolerne de
nødvendige IT-midler. Det glæder os meget at vore elever nu er udstyret
med tablets i indskoling (fra 0.-3 klasse) og bærbare PC-er i mellemtrin
(fra 4.-6. Klasse) samt udskoling (fra 7.-9. Klasse).

Nærmeste fremtid
Vi kommer til at arbejde videre med såvel de igangværende emner samt
de ideer, der løbende kommer frem i vores arbejde og i samspil med
kontaktforældre samt skoledelse. Blandt meget andet kan nævnes fysiske
rammer og bygninger, elevernes trivsel, forældreinddragelse,
kommunikation mellem skole og hjem, principper, skolebestyrelsens
synlighed, styrkelse af elevrådets deltagelse etc.
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Ændring i valgprocedure
Forskudt valg:
En enig skolebestyrelse besluttede på et møde i september 2016, at det
var nødvendigt i fremtiden at lave forskudte valg til skolebestyrelsen.
Dette pga. vigtigheden i fornuftig og brugbar overlevering af arbejdet til
nye valgte. Skolebestyrelsen sendte en ”anbefaling til
styrelsesvedtægterne” til forvaltningen mhp. at afholde forskudte valg for
forældrerepræsentanter fra/med 2018. Det vil sige, at der ved
skolebestyrelsesvalget 2018, efter vores konstituering, er valgt 3
forældrerepræsentanter for 2 år, og 4 forældrerepræsentanter for 4 år.
Derpå vil de 2-års valgte fra/med skolebestyrelsesvalget 2020 skulle
vælges på ny og for en periode på 4 år. Vi er fortsat glade for denne
beslutning, da det understøtter den fornødne vidensdeling i
skolebestyrelsens fremtidige arbejde på Brøndbyvester Skole.
Repræsentanter fra såvel elevråd og medarbejdere er valgt for en 1-årig
periode. Dette valg følger skoleåret.

Afrunding
HUSK, du kan altid kan kontakte os – vi vil meget gerne høre fra forældre,
elever og medarbejdere, der har forslag til emner, der kunne være
relevant for os at beskæftige os med. Interesserede er som sagt meget
velkomne til at stille spørgsmål, komme med synspunkter og stille forslag
til det fremtidige arbejde i Skolebestyrelsen.
Tak til alle elever, forældre, medarbejdere og ledere, der har været
medvirkende til at gøre 2017/2018 til et godt og spændende år på
Brøndbyvester Skole. HUSK at vi alle har et ansvar for den gode skole.
En stor tak til skolens personale for at løbe hurtigt og arbejde i samlet flok
på at gøre Brøndbyvester Skole til det, den er. Vi kan godt se, I arbejder
hårdt. Det er godt gået. Tak for det.
Med disse ord slutter skolebestyrelsens årsberetning for 2017/2018. På
vegne af den samlede skolebestyrelse, november 2018.

Jakob W. Boesen
Bestyrelsesformand
Brøndbyvester Skole

