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Ny skoleleder.
Aalestrup Skole har ansat Jesper Poulsen som ny skoleleder, efter tidligere skoleleder Helle Anesen fik job på Samsø.
Jesper har allerede bevist sit værd og sine evner og er vellidt af både elever og personale. Jeg er meget optimistisk på
skolens vegne med Jesper i spidsen og vil gerne kvittere for det gode samarbejde med bestyrelsen.
Økonomi.
I det forgangne skoleår har Aalestrup Skole måtte finde besparelser, da budgettet viste forbrug på ca. 105 %. Det er
for meget. Aalestrup Skole har desværre måttet finde dele af disse besparelser igennem personaletilpasning, idet
udgifter til løn klart er den største budgetpost. Skolens budget er defineret af antallet af elever på skolen, idet der fra
kommunen følger en sum penge med hver elev. Et lidt vigende elevantal i år har betydet en tilsvarende mindre
tildeling af penge. Ud fra kommunens børnetalsprognose, vil der fortsat være et fald i elevtallet for det kommende
budgetår med lavere økonomisk tildeling til følge. Dette er der dog i videst muligt omfang taget højde for i forbindelse
med indeværende skoleårs personalereduktioner. Det er dog bestyrelsens forventning, at elevtallet for skoleåret
2019/20 igen vil være for opadgående. Skolens samlede budget er på ca. 19.000.000 kr.
Projekt Aalestrup Skole.
Som jeg berettede sidste år, var det vores forventning, at der snarligt blev afsat midler til en renovering af skolen. Når
kommunen lige om lidt vedtager budgettet for næste år, er indstillingen, at der afsættes 33 millioner til renovering af
skolen og opførelse af en ny fløj, hvor grå fløj og cykelskuerne i dag ligger. I referatet fra udvalgsmødet, hvor
indstillingen er vedtaget, kan man ligeledes læse, at AKT ikke skal tænkes ind i projektet. Det er ærgerligt, og jeg
håber de ansvarlige politikere meget snart meddeler hvorfor, og i særdeleshed hvad der så skal tilbydes elever med
særlige behov. Det er meget vigtigt, for uvished gør det vanskeligt at fastholde både elver og personale.
Selve processen og samarbejdet imellem skolen, kommunen og politikere har derimod ikke været ærgerligt. Den har
været meget positiv, og jeg vil gerne kvittere for godt samarbejde med politikere og embedsfolk i Børne- og
familieudvalget, samt for god dialog og sparring med Rasmus Vetter og Per Bisgaard. Jeg er imponeret over, hvor stor
vilje der er til at udvikle Vesthimmerlands kommune og dermed søge at tiltrække tilflyttere.
Ny skolebestyrelse.
I foråret er der blevet valgt ny skolebestyrelse. Der er 2 gengangere fra den nuværende bestyrelse og 5 nye samt 2
suppleanter. Det er alle gode mennesker, der byder ind med forskellige kompetencer. Jeg er overbevidst om, at de
nok skal forvalte ansvaret rigtig godt til gavn for hele skolen. God arbejdslyst.
2020 planen.
Kommunen iværksatte den såkaldte 2020 plan, som skulle understøtte og sikre elvernes faglige løft. Planens sigte var
at målet skulle nås i år 2020 – deraf navnet. Man har dog måtte sande, at vejen til målet er lidt vanskeligere og har
derfor udskudt og omdøbt planen til 2022.
Skole-hjem samarbejde.
Der har henover årene efter folkeskolereformen været talt meget om lektier og omfanget af disse. De tidligere dag til
dag lektier findes ikke længere. Lærerne koordinerer indbyrdes klassens opgaver, således de kan laves i skoletiden.
Vi forældre har ansvaret for den daglige træning derhjemme med børnene. Det kan f.eks. være 20 minutters daglig
læsetræning eller tabeltræning. Efterhånden som børnene bliver ældre, vil der komme større opgaver til aflevering for
at gøre dem klar til overgangen til udskolingen og ungdomsuddannelser, hvor hjemmelektier er mere udbredt.
Jeg vil bredt opfordre til, at man som forældre støtter op om klassens og skolens sociale arrangementer og møder, for
derved at give de bedste betingelser for børnenes skolegang. Samarbejdet imellem skolen og hjemmet er yderst
vigtigt og er en at grundstenene for vores børns læring. Skolens hjemmeside og skoleintra er der, man henter og får
information, og det er der, man kommunikerer med skolen. Brug dem, og vær med til at holde hånden under børnene
og skolen.

Samarbejdet med andre institutioner.
Aalestrup Skoles største samarbejdspartnere er Børnehuset, hvor vi får eleverne fra og Realskolen, hvor vi sender
eleverne til. Samarbejdet med disse to institutioner er udviklet over flere år og fungerer rigtig godt. Der er etableret
rigtig gode processer, som sikrer gode overgange fra børnehave til indskoling og senere til udskoling. Dette
samarbejdes høje kvalitet er et produkt af dygtige medarbejderes og lederes vilje til at ville. Det er vigtigt for vores
børn, så der skal lyde ”godt gået” herfra til alle.

Med ønsket om et godt skoleår.
Thomas Bjørn, afgående formand for bestyrelsen.

