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Vi har haft et rigtig godt år i skolebestyrelsen, hvor vi kan se tilbage på et spændende og udbytterigt 

år, hvor mange ting er nået, hvilket vi håber denne årsberetning kan hjælpe med at give jer et 

overblik over.  

Deltagelse på årets første forældremøder: 

Igen i år deltog en forældrerepræsentant fra bestyrelsen på de første forældremøder, hvor vi fortalte 

lidt om vores skolebestyrelsesarbejde og hvilken rammer, vi arbejder indenfor. Det er altid 

inspirerende, at komme ud og møde jer forældre og medarbejdere samt høre lidt om, hvad der 

foregår rundt omkring på matriklerne.  

Principper: 

Der er blevet udarbejdet antimobbe-handleplan og nye principper samt revideret nogle af de gamle 

principper. I år har vi haft nedenstående principper i hænderne, og I opfordres hermed til at gå ind 

på skoles hjemmeside og kigge nærmere på dem: 

 Princip for skole-hjem samarbejdet 

 Princip for åbenskole 

 Princip for brug af medie og it 

 Princip for lejrskole 

 Princip for undervisningens organisering 

 Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne 

 

Skolebestyrelsen deltog i personalesamlingen om udmøntning af Trekløverskolens værdier den 7. 

marts 2018. 

 

Høringssvar: 

 

Udarbejdelse af høringssvar til kommune har i indeværende år været en del af vores 

skolebestyrelsesarbejde. Vi har udarbejdet adskillige høringssvar til kommunen, blandt andet 

udarbejdet høringssvar omkring  
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 Flytning af modtagerklasser 

 Målsætning for Børne og Unge området 

 Busruterne.  

 Besparelse på specialområdet 

 

Arbejdet har ikke været helt forgæves i det, at vi har fået indflydelse på, at bybusserne igen kommer 

til at køre, så de passer med skolens ringetider. 

 

Vi har deltaget i flere dialogmøder med uddannelsesudvalget og forvaltningen. Det seneste 

dialogmøde blev afholdt med det nyvalgte uddannelsesudvalg. Her havde vi særlig fokus på 

økonomi. Skolebestyrelsesformændene havde i fællesskab sat skolernes økonomi på dagsordenen, 

da vi alle har fået nok af kommunes høje faglige forventninger og mål til folkeskolen. De står 

ganske enkelt ikke mål med den tildelte økonomi samt de besparelser, der hele tiden pålægges 

skolerne.  

Hvilken effekt, der kommer ud af mødet kan kun tiden vise, men Uddannelsesudvalget lyttede 

intens på vores bekymringer, men de har alligevel indført ”fuldt udgiftstop” på skolerne, hvilket 

ikke tegner alt for godt. Men vi forsætter ”kampen”. Det kræver økonomi, at skabe en god og solid 

folkeskole. 

 

Skolebestyrelsen har indtil videre fravalgt at deltage aktivt i arbejdet med at opstille en 

Trafikpolitik. Dette arbejde har ellers stort fokus og prioritet fra kommunens side, men vi 

vurderede, at en sådan politik ikke ville løse vores konkrete problemer, og at udbyttet derfor ikke 

ville stå mål med den ikke ubetydelige indsats, som arbejdet vil kræve. 

 

 

 

 

Ansættelser: 

 

Skolebestyrelsen deltager i ansættelse af ledelse og medarbejdere på skolen, hvilket også har gjort 

sig gældende i år. Vi har været repræsenteret fra forældresiden ved alle ansættelser i indeværende 

skoleår.  Vi har på lige fod med resten af ansættelsesudvalget kunne tilkendegive vores menig, men 

det er sidste ende er det skolelederen, der træffer den endelige beslutning ved 

ansættelsessamtalerne.  

 

Dialogmøde med kontaktforældrene: 

 

Som noget nyt blev der i januar afholdt dialogmøde med kontaktforældrene for alle tre matrikler. 

Mødet blev afholdt på afdeling Marienlyst. Der mødte ca. 40 forældre op. Der kom virkelig mange 

gode input bl.a., hvordan overgangen fra 6. klasse til 7. klasse kunne forbedres og styrke vores 

skole/ hjem samarbejde. Ligesom der generelt blev efterlyst mere information og dialog fra 

matriklernes daglige ledelse.  

 

Tak til alle fremmødte samt for alle de gode og konstruktive input og forslag. Det hjælper skolens 

ledelse og skolebestyrelsen i det videre arbejde på at skabe en skole, hvor fællesskab, trivsel, læring 

og sociale kompetencer er i centrum.  

 

Husråd:  
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Vores veletablerede husråd på afdeling Græse Bakkeby gør en kæmpe indsats for at skabe nogle 

ordentlig udenoms arealer, i form af en ny legeplads, for vores elever på denne matrikel. De har 

udarbejdet materiale og budget som nu sendes videre i systemet i håb om, at vi får tilført nogle 

ekstra anlægsmidler til dette.  

Vi havde håbet, at vi i dette skoleår kunne etablere husråd på Trekløverskolens to andre matrikler. 

Vi må sande, at vi desværre ikke har formået dette. Det er ikke skudt til hjørne og forhåbentlig 

lykkedes det i det kommende skoleår.   

 

Foredrag omkring lektier: 

Som noget nyt i år har vi haft to lærere fra Trekløverskolen til at holde et oplæg for os i forbindelse 

med revideringen af vores princip for lektier. De gav os et indblik i, hvad den nyeste forskning, 

siger omkring lektier. Det var et meget interessant og inspirerede oplæg, som gav os stof til 

eftertanke i forhold til det videre arbejde med lektieprincippet.     

Traditioner:  

Skolens fødselsdag blev traditionens tro fejret på afdeling Marienlyst. Alle Trekløverskolens elever 

blev samlet til et par hyggelige timer. Der blev holdt tale og serveret lidt lækket til ganen. 

En af de store årlige tilbagevendende traditioner på Trekløverskolen er dimissionsfesten for alle 

vores 9. klasses elever, som forlader os til sommer. Her er alle sejl atter sat til, for at give vores 

afgangselever en festlig og uforglemmelig aften sammen med deres lærere og forældre nede i 

Frederikssundhallen.  

7. og 8. klasserne står for pyntning, borddækning og servering.  Forældrerepræsentanter fra 

skolebestyrelsen bidrager med hjælpende hænder i løbet af dagen til diverse opgaver samt pasning 

af baren i aftentimerne. 

Skolebestyrelsesvalg: 

Denne årsberetning bliver den sidste fra den nuværende skolebestyrelsen på Trekløverskolen, idet 

der i maj måned blev valgt en ny skolebestyrelse, som tiltræder den 1. august 2018. 

Skolebestyrelsesvalget fandt sted på afdeling Falkenborg. Der var ikke det helt store fremmøde, 

men det lykkedes os dog alligevel at få sammensat en ny skolebestyrelse bestående af nye og gamle 

medlemmer, hvor alle tre matrikler er repræsenteret.  

Ud fra engagementet på selve mødet, er jeg sikker på at Trekløverskolen har fået en ny konstruktiv 

og målrettet skolebestyrelse, som er klar til at tage arbejdshandskerne på, og bidrage med den 

positive udvikling af Trekløverskolen. 

Til sidst vil jeg blot sige tusinde tak til alle elever, forældre og medarbejdere for samarbejdet i det 

forgangne år. Det har været en fornøjelse.  

Samtidig vil jeg ønske den nye skolebestyrelse, medarbejdere, forældre og elever rigtig god vind 

fremover, hvor jeg glæder mig til at følge skolen fra sidelinjen. 

 

Skole og forældre: 
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Skolebestyrelsen har fra årsskiftet meldt skolen ud af foreningen ”Skole og Forældre”, da vi 

vurderede, at udbyttet ikke stod mål med det ret høje kontigent.  Indtil da har vi dog deltaget i en del 

af foreningens aktiviteter. 

 

 

 

På vegne af skolebestyrelsen 

Tanja Jakobsen 

 

 


