Årsberetning skoleåret 2017-2018
”Tiden er lang for den som venter” – og hvor tit har vi som forældre ikke sagt ”lige om lidt”…? Men det er
altså ”lige om lidt”, at børn og personale på Kildebakkeskolen og Kildebakken fortjent kan række ud - og nå
– sommerferien, og alt hvad dermed følger.

Der har også i dette skoleår været meget på programmet på Kildebakkeskolen og Kildebakken. Det meste
sker lige under vores næser uden, at vi bemærker det – men fra tid til anden sker der noget, som alligevel
gør, at vi kigger op og ser, hvad der ”bare” sker.

I den forgangne sæson har der på Kildebakken været stort fokus på ”Fri for mobberi”, hvilket jeg personligt
finder utrolig vigtigt, da børnenes trivsel er en forudsætning for at skabe venskaber og viden og glædes
over ens skole- og børnehavetid. Når vores børn ”om 100 år” kigger tilbage på deres tid på
Kildebakkeskolen og Kildebakken vil det sikkert, hverken være normeringen eller skoledagens længde de
mindes – men nærmere de øvrige elever, lærere og pædagoger og de oplevelser, som de sammen skabte.

Hvor mange skoler og daginstitutioner kender du, der tager alle børn – ALLE børn – med på tur? I
september 2017 tog hele Kildebakkeskolen og Kildebakken – store som små – til Givskud Zoo. En stor
opgave blev løftet af personalet i både skolen og børnehaven – og vores børn fik en lærerig tur med masser
af oplevelser. Til næste skoleår er det allerede arrangeret, at hele skolen skal på tur til Sletten!

Børnehaven har fået det grønne flag – en anerkendelse af fokus på naturen omkring os. I børnehaven er
der indført en ny tradition om pasning uden for børnehaven – nærmere betegnet Ørre Naturskole. Igen en
masse nye indtryk til de mindste og deres forældre, som ikke bare er en ”almindelig dagligdag” i
børnehaven.

I Fællesbestyrelsen besluttede vi i efteråret 2017, at vi ville bakke op om, at skolen og børnehaven fik hver
sin Facebook profil. Facebook profilerne skal ikke erstatte de officielle kommunikationskanaler, men
fungere som supplement her til. Facebook profilerne gør det muligt for bedsteforældre og venner af
børnene/familien at følge med i, hvad der sker, hvilket ikke er muligt via de officielle kanaler. Samtidig giver
Facebook profilerne os mulighed for at gøre opmærksom på, hvad vi har at tilbyde til eventuelle tilflyttere
og lignende.

Skolens kvalitetsrapport viser, at vi ligger over såvel kommune- som landsgennemsnittet på samtlige
parametre! Børnehavens kvalitetsrapport viser også, at vi på næsten alle områder (4 ud af 5) – scorer mere
end 4 ud af 5 i karakter, i den sidste scorede vi 3,9! Igen i år kan vi heldigvis konstatere, at Kildebakkeskolen
og Kildebakken overordnet set har en fornuftig økonomi. Men de kommende år ser det pt. ud til, at
børnetallet i vores distrikt er faldende, hvilket ikke kan udelukkes at påvirke økonomien fremover.

”Jeg har let ved at stille mig tilfreds med det allerbedste” – og selvom jeg er tilfreds med Kildebakkeskolen
og Kildebakken, så er der sikkert altid noget, som kan gøres anderledes eller bedre. Har du gode ideer, ris
eller ros, så hører vi i Fællesbestyrelsen altid gerne fra dig og ikke hos købmanden eller på boldbanen.
Vi, ekspedienten eller tilskueren vil rigtig gerne høre om de gode ting, men VI kan – i modsætning til
ekspedienten og tilskueren - måske gøre noget ved de mindre gode ting, hvis vi bliver oplyst om det… ;-)

God sommer til alle!
På Fællesbestyrelsens vegne
Jørgen Lauridsen, Formand

