Skolebestyrelsen ønsker go' sommer!
Udskoling, kantine, antimobbestrategi, princip for skole-hjem-samarbejde, styrket
forældresamarbejde. Det er blot et lille udsnit af alle de ting og emner, vi har
beskæftiget os med i skolebestyrelsen i det skoleår, som slutter lige om lidt og sender
os alle sammen på en velfortjent ferie.

Læs her i nyhedsbrevet om nogle af emnerne og glæd dig til det nye skoleår på den
anden side af sommerferien. Det bliver intet mindre end historisk!

Teenagerne springer ud i det. Efter sommerferien starter skolens første 8. klasse-elever
nogensinde. HURRAAAA!

På denne tid sidste år fik skolebestyrelsen endelig Byrådets definitive tilsagn om at få
udskoling på skolen! Det var en regulær succes, som vi dog aldrig rigtig fik fejret så
meget, som vi måske burde (!?). Men det var og er stadig en virkelig god nyhed for
Vindinge Skole, som på den måde forhåbentlig bevæger sig langt langt væk fra
nogensinde at blive lukningstruet igen.

Derfor bliver skolestart 2018 historisk! Vi kommer til at kunne byde den første 8. klasse
nogensinde på Vindinge Skole velkommen! Det er en fantastisk følelse. Bestyrelsen er
spændt, eleverne er spændte, forældrene er spændte. De to kommende år bliver
enestående, og vi har i bestyrelsen været med til at sikre, at der er afsat midler nok til
at skabe en udskoling i topklasse.

Forældrestormøde 2018 havde forældrenes rolle for børnenes trivsel på dagsordenen

Som en rød tråd gennem hele skoleåret har bestyrelsen arbejdet med trivsel.

I maj satte vi fokus på forældrenes rolle i forhold til børnenes skoletrivsel. Vi kan godt
afsløre i dette lukkede forum, at forældrene er helt afgørende for barnets succes i
skolen. Det er ikke noget, vi finder på. Det viser talrige undersøgelser. Forældrenes
samarbejde med de andre forældre, forældrenes måde at forholde sig til skolen på,
forældrenes måde at interessere sig for barnets skoledag og lektier. Alt sammen har
det betydning for barnets trivsel, både socialt og fagligt.

Forældresamarbejdet er et vigtigt indsatsområde i skolebestyrelsen . Derfor har vi også
lagt op til at styrke samarbejdet med forældrerådene. Det er et forsøg på at få
forældrene mere i spil på trivselsbanen. Det blev foreslået på Forældrestormødet, hvor
ca. 40 forældre deltog, at vi eventuelt kunne tage udgangspunkt i den udmærkede
guide til kontaktforældre, som Skole og Forældre har udarbejdet. Hvad synes du?

En af de store succeser i dette skoleår var også udarbejdelsen af Vindinge Skoles
Antimobbestrategi, som blev til i et bredt samarbejde mellem mange forskellige
aktører herunder børnene. Det tog sin tid, men det var det værd, for det betød, at
antimobbestrategien blev et vigtig projekt med fokus på både mobning og trivsel,
samt et konkret produkt, der sikrer, at alle på og omkring skolen og SFO har en
fælles retning, når det handler om at beskytte børn mod mobning.

I samarbejde med lærere, elever og forældre har bestyrelsen drevet udviklingen af en
vaskeægte antimobbestrategi! Den blev klar d. 1 marts 2018. Og den er top notch!

Hvis du har hørt rygter om kantine på skolen, så er den god nok! Der bliver sunde
snacks og lækkerier til alle børn i det nye år. Det var en af de ting, der stod på
ønskelisten, da vi i starten af året spurgte 6.klasserne, hvordan de kunne tænke sig
udskolingen skulle være, hvis de selv kunne bestemme.

Vi får kantine på skolen! HURRAAA :-)

Vindinge Skole oplever fortsat stor søgning. Vi får 45 nye små nye verdensborgere på
skolen efter sommerferien. Det er gode takter.

Vi får også en ny bestyrelse. Ind kommer to nye forældre med kloge hoveder og
engagerede hjerter. Og ud træder den nuværende formand, Nadia Vega Vasiljev,
sammen med næstformand Helle Hjortshøj.
"Det har været en stor fornøjelse at være med i bestyrelsen og få lov at være formand i
en tid, hvor alting blev vendt op og ned i forhold til skolereform, ny skoleleder og
udskoling. Tak for al jeres opbakning i løbet af de sidste 4 år, og tak til alle
bestyrelsesmedlemmerne for et hav af gode, inspirerende og konstruktive møder".
Nadia Vega Vasiljev

"Også stor tak herfra. Skolens bestyrelse er dybt engageret og jeg er sikker på, at vi
alle kan nyde godt af dens arbejde fremover. Jeg har lært rigtig meget ikke mindst om
skoledrift og om vigtigheden af forældrenes rolle. Vi ses til forældrestormøde!", Helle
Hjortshøj.
Skolebestyrelsen siger tusind tak for denne gang og ønsker alle en forrygende
sommer. Husk at læse en god bog og spise masser af is!
Med hjerte og hjerne,
Tom, Janni, Ida, Jeanette, Kristian, Sanne (SFO), Jette (lærer), Helle og Nadia

