Skolebestyrelsens årsberetning for Stokkebækskolen 2021/22
Et skoleår som vi kender til - næsten

Dette skoleår har rimelig lignet et skoleår, som vi kender det før Corona.
Corona har selvfølgelig haft indflydelse på hverdagen, med test på skolen og
hjemmetest i en stor del af skoleåret.
Vi oplevede en kort nedlukning hen over julen- heldigvis varede det ganske kort.
Men skoleåret har været præget af hjemsendelser og mange smittede blandt både
elever og personale. Heldigvis har foråret været tilbage til det, vi kan betegne som
normal skolegang med blandt andet lejrskoler og emneuger på tværs af årgange. Det
er til stor glæde for både elever og personale, at hverdagen er ved at være som vi
kender det. Selvfølgelig er der også på vores skole, som i resten af samfundet, følger
efter et par år med Corona og nedlukninger.
Skoleåret som er gået, har igen vist os, hvor engageret og kreativt personale vi har
på skolen. De har igen gjort et stort stykke arbejde, for at lave skole og undervisning
for vores børn og unge mennesker under meget anderledes forhold. Det er som
forældre prisværdigt at opleve personalets indstilling og tilgang, for at møde og
rumme vores børn med de ting Corona har medført.
Vi er nu på tredje skoleår med ForårsSFO, i år var noget anderledes en sidste år, da vi
fik en meget stor indskrivning af en meget stor årgang. Det har været et stort
planlægningsarbejde, for at få vores rammer og ressourcer til at gå hånd i hånd med
forældreønsker. Heldigvis gik det hele op i en højere enhed og alle fik deres ønsker
opfyldt.

Outdoorlinjen i skoleåret 2022/2023

Det har været spændende at følge arbejdet på skolen med klargøringen til
Outdoorlinjen, som starter op næste skoleår.
Det var helt særligt spændende at følge antallet af ansøgere til vores nye linje. Vi
havde ikke turde håbe på, at vi det første skoleår ville modtage 28 ansøgere til vores
kommende Outdoorklasse. Skolen har gjort et stort stykke arbejde for at promovere
skolen og vise hvilke muligheder sådan en linje indeholder.

Mangfoldige læringsmiljøer

Dette skoleår er mangfoldige læringsmiljøer blevet implementeret på alle skolens
matrikler.
Skolen har gjort en stor indsats for at få planlagt og tilrettelagt både fordelingen af
ressourcerne og de fysiske miljøer, for at få skabt de bedst mulige rammer for alle
elever på skolen.
Vi har fået etableret Sidevognen på afdeling Gudme, Den lille sidevogn på afdeling
Hesselager, samt Mellemrummet på afdeling Gudbjerg. Der er blevet indkøbt møbler
både til vores fællesarealer og til vores klasser generelt, for at de fysiske rammer kan
understøtte arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer.
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Skolens bus

Det har været første hele skoleår med vores bus, og i takt med at samfundet er lukket
helt op, er den virkelig blevet en god og fast del af skolen. Eleverne og personalet er
glade for den og eleverne sætter en ære i at passe godt på vores bus. Vores Chauffør
er også rigtig vellidt blandt eleverne, han er en god og deltagende voksen omkring
vores børn.

Skolebestyrelsens øvrige arbejde

Vi arbejder i skolebestyrelsen fortsat på at få sikret trafiksituationen på afdeling
Gudme.
Vi fik i år løftet sagen endnu engang i teknik- og miljøudvalget, og denne gang fik vi
tildelt en sum penge til at få ændringer gennemført. Vi havde ansøgt om et noget
større beløb end vi endte med at få tildelt. Men med tildelingen af midlerne, betyder
det at arbejdet med trafiksikkerhedsforbedringer i form af en Kiss and ride model på
afd. Gudme, forhåbentlig snart kan gå i gang.
Skolebestyrelsen fik etableret en ordning omkring skolemad. Efter en prøveperiode
som ikke var helt vellykket, grundet kvaliteten, endte vi med en fast
skolemadsordning med levering fra Meny i Hesselager. Vi er rigtig glade for, at
ordningen fortsætter med en lokal leverandør, der leverer en god kvalitet til vores
børn.
Der har været skolebestyrelsesvalg i år med valg til fire poster. Der er sket en
udskiftning, således vi fra næste skoleår har to nye forældre med i bestyrelsen.
Med ønsket om en dejlig solrig sommer til alle.
På skolebestyrelsens vegne
Betina Iroisch Kristensen
Formand for skolebestyrelsen
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