Årsberetning fra Skolebestyrelsen for skoleåret 2011/2012 – Sydfalster Skole
Hej med jer alle samme og velkommen til en forhåbentlig dejlig aften med årsberetningen og et foredrag
ved Jens Andersen.
Allerførst velkommen til alle de nye børn, forældre og personaler, der er kommet til – i det snart
forgangene skoleår.
Jeg vil samtidig byde velkommen til vores konstitueret skoleleder John Krøyer.
Det var en helt ny bestyrelse som startede op efter det turbulente forår med sammenlægninger af de to
skoler og de opgaver det lå i det.
Skoleåret 2011 – 2012 startede med den konstatering, at vi på et tidspunkt skulle reducere i lære staben,
idet skolen i Idestrup var en realitet. Reduktionen ville være på 12 -14 stillinger.
Vi havde fået en del elever fra Idestrup og de kommer stadig i små drys.
Her på skolen var der også tiltrådt en helt ny ledelse bestående af Per Helsted som leder, Hugo Jørgensen
som vice leder, og Heidi Grangaard som leder af SFO.
Som bekendt blev Per Helsted syg kort ind i det nye skoleår, og Hugo og Heidi har så i den efterliggende
periode skulle overtage alle de opgaver, som der trænger sig på indtil nu her hvor vi har fået John som
konstitueret leder.
Så nu håber vi det hele falder på plads og vi kan se frem ad.
Som ny skole skulle vi se på alle principper, for både Idestrup Skole og den gamle Svaneskole, og lave nye
som skal gælde for Sydfalster skole, det er vi i fuld gang med.
Som et led i den nye skole struktur er der kommet et nyt og til tider meget brugt ord, Inklusion, en meget
spændende tankegang, der – hvis det skal udleves fuldt ud – vil vende op og ned på skolevæsnet, hvis det
skal udføres i praksis, en ny måde hvor der stilles krav til tolerance.
Hvis vi i fremtiden kommer til at mangle arbejdskraft, er det vigtigt at vi får alle med, vi vil skulle uddanne
alle.
Vi har et stort forældremøde i støbeskeen i starten af det nye skole år, hvor vi vil invitere Thomas
Dandanell Nielsen, som er Guldborgsund Kommunes specialundervisningskonsulent, om at komme og føre
os igennem Inklusionens verden.
Skolebestyrelsen har her i foråret godkendt regnskabet for skoleåret 2011 og godkendt budgettet for året
2012, samt fagfordelingen for skoleåret 2012 – 2013.
Den nye timeplan for det kommende år er også tæt på at være klar, og den vil ligge tæt på det vejledende
tal fra undervisnings ministereriet.
Tildelingen af holdtimer er afhængig af klassestørrelsen, så får vi større klasser får vi også flere holdtimer
tildelt, og dermed flere penge til timer.

Vi er i gang med at se på vores kantine, hvad der kan gøres bedre for at den bliver mere rentabel, dog er vi
klar over at den aldrig vil kunne være selvbærende, med hensyn til økonomi. Men vi mener at det er et
rigtig godt tiltag som skal bevares.
Der har været en mindre renovering af vores varme system, som trængte til en gennemgang.
Det næste vi håber på er at få renoveret vores fysik og biologi lokaler.
Der har været hørings svar til kommunen omkring provenu, for salg af Idestrup skole, hvor vores indstilling
herfra, var at der skulle bruges en sum på efteruddannelse og en sum, til et kvalitets løft af skoleområdet
og IT, forslag som er efterkommet fra kommunens side.
Skole/hjemsamarbejde – her vil vi fortsat deltage i de forældremøder der er os muligt, primært ved
skoleårets start, men også gerne efter behov. Vil vi meget gerne opfordre til at få stablet gode og
engagerede forældreråd på benene – med fokus på, at de kunne være gode for skolebestyrelsen at gå i
dialog med. Vi vil have fokus på, hvordan vi kan øge dialogen.
Til forvaltningen vil jeg sige.
Jeg håber at de - der skal træffe de svære valg omkring fremtidens skole i Guldborgsund kommune – vil se
på barnet og skolen som en helhed. Set på - og tage ansvar for hvilke værdier, der skal være bærende i det
fremtidige børneliv i Guldborgsund kommunes skoler – ikke blot af navn – men også gavn!
Jeg håber at vi kan sende vores børn og kommende børn i en folkeskole, hvor udgangspunktet er
medmenneskelighed, rummelighed og høj faglighed.
Da det er første gang jeg står her fremlægger en årsberetning, har det været svært og finde de ting frem
som kunne være interessante og hvad ikke for ikke og trætte jer med en masse unødvendig tale, så jeg
håber det er lykkes.
Tak til ledelsen og alle medarbejdere for et godt samarbejde – vi ser frem til et fortsat engagement i det
kommende år. Tak til skolebestyrelsen for et godt samarbejde – altid i en god tone og med åbenhed og
dialog for øjet. Tak for kampen til mine forældrevalgte kollegaer, vi har gjort det så godt vi kunne - ud fra de
muligheder, vi hver især har haft på det givende tidspunkt, jeg håber I alle er klar til de nye udfordringer
fremtiden vil bringe.
Også en tak til jer forældre, som overlader jeres børn her til skolen i håb og tro på at Sydfalster skole gør
det bedst mulige for at udvikle og oplære jeres børn til livet uden for folkeskolen.

På skolebestyrelsens vegne
Søren Stoltz

