Hvidovre d. 12. november 2012

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2011/2012
Den siddende skolebestyrelse er nu godt halvvejs igennem valgperioden.
En vigtig del af skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2011/12 har været at drøfte skolens principper. Der
er tale om principper vedr. skolens dagligdag og som dækker alt fra erhvervspraktik over skolehjemsamarbejde til ekskursioner og lejrskole.
Høringer/henvendelser til Kommunalbestyrelse og Skole- og Kulturforvaltning
Skolebestyrelsen er høringspart i en lang række sager, der vedrører skolen selv og skolerne i Hvidovre
generelt. Af høringer, som vi i 2010/11 har afgivet høringssvar på kan nævnes:
- Nedlæggelser af skoler i Hvidovre
- Høring om trygge og sikre skoleveje (afsluttes november 2012)
Kontraktstyring
I skoleåret 2011/12 var der følgende kontraktstyringsmål:
1. Implementering af LP-modellen: En model til udvikling af kompetencer i kortlægning og
analyse af læringsmiljøet
2. Udeskole: Eleverne i en børnehaveklasse undervises i andre rammer end i klasseværelset.
Evalueringen, der er dokumenteret i den 'Kvalitetsrapport', der bliver udarbejdet hvert år, peger på
følgende evalueringsresultater:
Arbejdet med implementeringen af LP-modellen går rigtig godt. Det er en arbejdsform, som det tager tid
at lære, men skolen er godt på vej. Kortlægningen ifm. evalueringen har vist, at der er en række mindre
udfordringer i enkelte klasser. Skoleledelsen drøfter udfordringerne med de enkelte klasseteams ved
efterårets teamsamtaler.
Mht. kontraktmålet 'udeskole' peger kvalitetsrapporten på, at eleverne i løbet af de i alt 20 dage i
udeskolen er blevet udfordret og har haft mulighed for fordybelse. Undervisningen er blevet meget
konkret og ofte har børnene ikke haft oplevelsen af at være i en undervisningssituation. Derudover er
børnene mere fysisk aktive og bliver udfordret både grov- og finmotorisk.
For skoleåret 2012/13 er kontraktmålene:
1. Bedre læseresultater for 7. klasse (kommunalt mål)
2. LP-modellen (fortsat fra 2011/12)
3. Mediepatrulje
Risbjergskolens undervisningsmiddelbudget - Økonomiske indsatsområder i 2012
Af de midler som skolen selv kan råde over har følgende indsatsområder været prioriteret i 2012:
Licenser, programmer, I-bøger til brug på de interaktive whiteboards

Bærbare computere i det omfang det økonomisk er muligt
Landkort til ophæng i undervisningslokalerne (Verdens-, Europa- og Danmarkskort) hvor disse
mangler
Der er indkøbt licenser og bøger til de interaktive whiteboards i det omfang brugbart materiale er
udkommet. Der er indkøbt et klassesæt med bærbare pc'er. Der er indkøbt og ophængt landkort til alle
klasseværelser.
For 2013 vil indsatsområderne først og fremmest være at indkøbe elevborde/elevstole til det nye
naturcenter.
I den udstrækning der er økonomi til det prioriteres derudover:
1. Begyndende udskiftning af elevmøbler
2. Supplering af bærbare i vogne, således at der er en computer til hver elev i en klasse..
3. Ekstra vogne med bærbare til udskoling og indskoling.
4. Skabe til fysik
Renovering af skolegård
Det var meget glædeligt, at der i 2011 endelig blev fundet midler til at renovere skolegården.
Renoveringen er nu stort set tilendebragt - der mangler blot at blive plantet et bøgetræ dér hvor
flagstangen stod tidligere.
Sciencegang og naturcenter
2012 var også året, hvor Risbjergskolen endelig fik bevilling til at etablere en såkaldt sciencegang med
tidssvarende undervisningsfaciliteter for fysik/kemi og biologi. Desuden er den tidligere pedelbolig på
hjørnet af brandvejen blevet indrettet til naturcenter.
Ønsker til optagelse på Hvidovre kommunes budget 2012
Da ingen af vore ønsker blev imødekommet på kommunens budget 2011, men da vi stadig finder dem
stærkt relevante, har vi valgt at genfremsende ønsker fra sidste år.
1.
2.
3.
4.

Solafskærmning på hovedbygningens 1. og 2. sal samt ved a-sporet
Forbedrede idrætsforhold, herunder idrætshal og udskiftning af gulve og forbedrede badeforhold
Udskiftning af resterende defekte vinduer på skolen
Udvidelse af klasselokaler C2 og C3

Elevrådet
Tilbagemelding fra elevrådet og behandling af rådets ønsker er et fast tilbagevendende punkt på
skolebestyrelsens dagsordener. Under dette punkt behandles ønsker i alle kategorier.

