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Kære forældre, personale og elever på Åby Skole

Årsberetning for skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2020-2021

Skolebestyrelsen på Åby Skole har haft et særligt år.

At skrive en beretning 2020-21 uden at nævne Corona-epidemien og dens konsekvenser for
skolen er naturligvis ikke muligt. Vi har set forældre, 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.

Epidemien har fyldt så meget dette skoleår, derfor også stor fokus i denne årsberetningen.

Vi har stadig haft 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, 

der har været udarbejdet.
. Vi har bla. drøftet årets gennemgående opgaver som, opfølgning på skolens budget, SFóens 
dagligdag samt modtaget informationer fra ledelsen vedr. kommunale tiltag, drift og byggeri.

Corona Tid

Corona Restriktionerne har betydet at alle skolebestyrelsesmøder er blevet afholdt virtuelt. Men på 
trods af manglende fysiske møder og nærhed til skolen, har det været meget motiverende at deltage i 

de virtuelle møder.
Vi har haft fokus på at dele erfaringer omkring dette års nedlukninger og nød-undervisningen. 

Bestyrelsen har været meget tæt på skolen og dens håndtering af situationen. Det har virkelig været 
givende også at dele erfaringer med de elevrepræsentanter vi har i bestyrelsen. Derved har vi fået 

indblik i nogle af elevernes Corona-hverdag.

Alle har lært af deres erfaringer, og som skolebestyrelse kan vi kun være godt tilfredse med den måde, 
alle opgaverne er blevet løst på. Det er skolebestyrelsens oplevelse, at der har været en meget tydelig 
kommunikation fra ledelsen omkring håndteringen af genåbningen af skolen, hvilket har været med til, 

at sikre en stor tryghed ift. at kunne sende vores børn i skole.
Det er meget positivt at se, hvor omstillingsparat ledelse, personale, elever og forældre har været i 

forhold til håndteringen af krisen.

Det vidner at vi har en stærk skole, med et stærkt hold og vilje til samarbejde hele vejen rundt.
Det er noget, vi alle kan være stolte af.

Vores Skole / Vores Værdier

Vores fælles arbejde med projektet VORES SKOLE / VORES VÆRDIER, var vi klar til at rulle ud for 
alle, i foråret 2020, men igen grundet nedlukninger og manglende mulighed for at mødes fysisk, måtte 

det også udsættes.
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I dette arbejde har vi valgt at fremhæve og visualisere de ting, vi holder af ved kulturen på Åby Skole 
En god skolehverdag er VORES fælles ansvar og tanken er, at værdierne skal inspirere til et godt 

skoleliv.
Vi har udarbejdet en folder med inspiration og beskrivelse af værdierne, farverige stickers, 

plakater...planen er at flere elementer kommer til under lanceringen, så vi i fremtiden også visuelt 
møder det på skolen.

Vi håber på at det kan lykkedes næste skoleår.

Kantinen

I Åby Skoles kantine skal elever og lærer hverdag, kunne købe et sundt, bæredygtigt og økologisk 
måltid. - En vision vi sammen gerne vil arbejde for at realisere.

Som alle andre har kantinen også haft et særligt år, nedlukning, omstilling til nye måder at leverer
“varen” og så har de bla brugt tiden til at gøre sig nogle tanker om drift og hvad kantinen kan og skal 

tilbyde i fremtiden.

Som Skolebestyrelsen er vi blevet inviteret ind i denne proces, bidrage med vores tanker og 
inspiration, samt at kvalificere det tilbud, som bestuttet, er en del af Åby Skole.

Det har været meget spændende at høre om deres hverdag, også at høre hvilken kontakt og 
samarbejde der er mellem kantinens medarbejdere, elever og lærer. Arbejdet er først lige begyndt og 

vi glæder os til at følge denne proces. Eleverne har også allerede været inddraget, det nye 
kantinenavn er kommet via en proces hvor eleverne er inddraget gennem en forslagsrunde og 

herefter en afstemning. Demokrati i børnehøjde.

Først og fremmest et tillykke med det nye navn:

FOOD POWER

Forældrekontakt

Som forældrerepræsentanter, har vi de sidste mange år deltaget i det første forældremøde, som 
forældre inviteres til på Åby Skole. Her har vi kort fortalt om Skolebestyrelsens arbejde. Det har været 

en god anledning til at præsentere os for nye forældre og introducere forældre for skolens       
værdier og principper.

Det kunne ikke lade sig gøre pga Corona sidste skolestart, men i år håber vi på at møde mange af jer 
på skolen.

Vi opfordrer alle til at kontakte os, hvis man har spørgsmål eller forslag til emner, som vi bør 
interessere os for.

…….Men vi er ikke kun tilgængelige på dette møde,

Find vores kontaktoplysninger på skolens hjemmeside, under fanen ”samarbejde med forældre”.

Vi ønsker alle en god sommer!

På vegne af skolebestyrelsen,
Birgitte Majlund Mikkelsen, skolebestyrelsesformand.
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Virtuelt  Skolebestyrelsesmøde - glade medlemmer :)

Skolebestyrelsen 2020-2021

Forældrerepræsentanterne er: Kristine Kloch Jeppesen, Heba Alwiw, Nanna Skaarup, Ulrik Persson,
Nina Hauge Jensen, Louise Holm Laursen (næstformand) , Birgitte Majlund Mikkelsen (formand)

Elevrepræsentanterne er: Signe Fløe Bismuth, Asja Stehr - I skal videre nu. Tillykke, held og lykke og
tak for jeres præg på vores skole!

Desuden består skolebestyrelsen af:
Medarbejdere; Lone Krognos, Laust Bengtsen,

Ledelse; Anette Skipper, Nina Yuki Abildgaard og Ole Buskbjerg Thomasen.
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