Til forældre, personale og elever på Åby Skole
Den 5. juni 2020

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING
Skoleåret 2019-2020
Kære alle,
Med denne beretning vil vi gerne dele nogle af de bedste oplevelser og succeser fra
skolebestyrelsesarbejdet med jer.
Værdier
Vi har sammen med personalet, ledelsen, elevrådet og SFO-forældrerådet de seneste to
år arbejdet på et nyt værdisæt for skolen. Et af højdepunkterne i denne proces har været
vores deltagelse i pædagogisk aften i september 2019, hvor vi sammen med ca. 60
pædagoger, lærere og ledelse diskuterede et af de første udkast.
Vi er nu færdige med de nye værdier og er klar til at kommunikere dem til jer efter
sommerferien. I dette arbejde har vi satset på at fremhæve de ting, vi holder af ved
kulturen på Åby Skole og ikke opfinde helt nye værdier. Tanken er, at værdierne skal
inspirere til et godt skoleliv. Vi har allerede deltaget i nogle personalemøder, hvor vi har
fortalt om den endelige formulering. Her har vi fået stor ros for arbejdet, og det er vi
meget stolte af. Det fortæller os, at det har været godt at tænke arbejdet med værdier
som et fælles projekt. I forbindelse med værdierne har vi udarbejdet et nyt logo, som kan
ses på dette papir.
Ny mobilkultur
Værdierne bygger på grundtanken om, at Åby Skole er vores skole. Det betyder, at vi børn, forældre og de ansatte - har et fælles ansvar for at skabe en god skole. Og det er
vigtigt for os at sige, at vi i løbet af året ikke kun har talt om det, vi har også prøvet at
udleve det.
Når vi fx vedtog en ny mobilkultur for skolen, som trådte i kraft fra januar, var det vigtigt for
os, at det så vidt muligt kom til at gælde både elever, forældre og de ansatte. Den nye
mobilkultur indebærer, at mobiltelefoner som udgangspunkt ikke anvendes i løbet af
skole- og SFO-dagen. Vi har tidligere på foråret fulgt op på det nye tiltag. Vi har erfaret, at
det har været med til at skabe ro og understøtte læring, og det var også det, vi ønskede at
opnå. Der har været nogle få tilfælde, hvor primært ældre elever har protesteret, og her
har lærerne og skolens ledelse taget dialogen med børnene om det.
Coronakrisen
Skolebestyrelsen har været meget aktiv under coronakrisen. Her har vi holdt tre virtuelle
møder, hvor forældre, elever, personale og ledelse kunne dele deres erfaringer om
nødundervisningen. Det har været meget motiverende at deltage i disse møder og
efterfølgende høre, hvordan vores input er blevet brugt af skolens ledelse til at skabe
synlige og konkrete forbedringer af nødundervisningen. På disse møder var det tydeligt,
at der på Åby Skole er et stærkt samarbejde mellem forældre, elever, personale og
ledelse.

1

Høringer
I løbet af året har vi sendt flere høringsbreve til Aarhus Kommune og på den måde
bidraget til de demokratiske processer i kommunen. Et af vores høringssvar har haft en
direkte påvirkning på en af indstillingerne til byrådet.
Ny udskolingsbygning
Når skolen i efteråret 2019 kunne indvie den nye udskolingsbygning, var det
kulminationen på flere års arbejde, som skolebestyrelsen også har bidraget til. Det gjorde
vi ved bl.a. at deltage i de forskellige udvalg undervejs.
Vi opfordrer alle til at kontakte os, hvis man har spørgsmål eller forslag til emner, som vi
bør interessere os for. Find vores kontaktoplysninger på skolens hjemmeside, under fanen
”Samarbejde med forældre”.
På vegne af skolebestyrelsen,
Elvir Maleskic, skolebestyrelsesformand
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