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Nye tider…
Kort beskrevet, nyt, nyt, nyt!
Ny bestyrelse, ny reform, ny skoleleder og ny SFO.

Årsberetning Sydfalster skole

Årsberetning Sydfalster skole
Skoleåret har indtil videre været fyldt med spændende og udfordrende opgaver for skolebestyrelsen.
2014 blev endnu et spændende år på Sydfalster Skole, og med valg, da den nye skolebestyrelse skulle
vælges. Formand Søren Lerche Stoltz har gennem flere år i skolebestyrelsen gjort et kæmpe stykke
arbejde. Han har valgt at trække sig fra skolebestyrelsen. Vi siger mange tak for den store indsats.
Marianne var ikke på genvalg og i hendes sted er Malene Stoltz valgt ind i bestyrelsen. Anders
Madsen, Per Byskov Jensen og Conny Runge Rusbjerg er fortsat i skole bestyrelsen. Som suppleanter til
bestyrelsen har vi fået 1. suppleant, Randi Lynge Stoltz og 2. suppleant, Per Skov Mortensen.
Uffe Junker og René Rygaard Jensen fortsatte som medarbejderrepræsentanter.Sarah Larsen og Emilie
Hornstrup er skolens elevrepræsentanter. Der ud over består bestyrelsen af Skoleleder, Stine FriisVestergaard og viceskoleleder, Hugo Jørgensen.
Tak til den gamle bestyrelse for et godt stykke arbejde og velkommen til den nye bestyrelse, som
allerede har været i arbejdstøjet siden juni.
Kort efter at vi tiltrådte sagde vi farvel til skoleleder John Krøyer, da han søgte nye udfordringer, men
vi har også sagt velkommen til Stine Friis-Vestergaard. Skolebestyrelsen har været med i
ansættelsesudvalget og vi glæder os til et godt samarbejde.
Skolereformen har fyldt meget i 2014, og vi arbejder alle for, at det bliver godt for både elever og
lærere. På Sydfalster skole er vi så heldige, at vi har fået helt nye arbejdsmiljøer til lærerne.
Der er kommet flere nye ord ind i vores folkeskole. F.eks.
 Understøttende undervisning, som er undervisning, der skal supplere og understøtte undervisning i
almene fag.
 Faglig fordybelse/lektiecafe, hvor eleverne har mulighed for at træne og fordybe sig.
Der er endnu ikke fundet den helt rigtige løsning til faglig fordybelse, men der arbejdes på at
udnytte tiden til lærerige og attraktive formål for alle skolens elever.
 Læsebånd.
SFO 1 og SFO2 er blevet slået sammen. SFO’en melder ud at det har været en succes og at
sammenlægningen er gået godt.
Som bestyrelse er vi medansvarlige for skolens budget og skal godkende dette og løbende tilse, at det
overholdes. Skolen havde desværre et underskud på regnskabet for 2014 på godt 700.000 kr., der
skal indhentes på indeværende års budget. Selv om der fra årets start var kalkuleret med en økonomisk
”buffer” på 500.000 kr. blev dette vendt til et betragteligt underskud. Årsagerne er flere, - her skal der
blot nævnes de væsentligste. En del elever er blevet visiteret til andre skoler/tilbud og så har skolen haft
uforholdsmæssige store udgifter i forbindelse med langtidssygemeldinger og nødvendige ændringer i
personalet. Der er lagt en plan for afvikling af underskuddet samt en konsolidering af driften.
Vi vil i den kommende tid fortsætte vores arbejde med at gennemgå og revidere de af skolens
principper, der trænger til det. Et andet område, der især har vores opmærksomhed, er kontaktforældre
og jeres roller både på skolen men også som bindeled til lokalsamfundet. Vi vil gerne have fokus på at
få det bedst mulige ud af alle de aktiviteter, der foregår i Gedser, Væggerløse, Marielyst og Idestrup
til gavn for alle områdets børn og unge mennesker.
På vegne af skolebestyrelsen
Conny Runge Rusbjerg, næstformand
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