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Det har været et skoleår hvor skolens drift, herunder bestyrelsens arbejde har båret præg af 
Corona. En del møder er blevet afholdt som virtuelle møder.  
 
Det var ikke muligt at afholde vores to store arrangementer, halloween for indskolingen og 
årgangsfesten for mellemtrinet, som der ellers er tradition for at skolebestyrelsen er tovholdere på. 
For at begrænse smittespredningen valgte vi at aflyse begge arrangementer. Derudover blev en 
del andre større arrangementer aflyst som musical og lejrskole.  
 
Det blev dog alligevel muligt at holde dimission for afgangseleverne, som også denne gang blev 
holdt udendørs, med god afstand. En festlig eftermiddag for vores afgangselever. 
 
Skoleåret har på mange måder været anderledes for vores børn og os forældre, der skal lyde en 
stor tak til skolens personale for at for at være fleksible og gode til at tage hånd om vores børn i 
den uforudsigelig tid med nye anbefalinger og retningslinjer. 
 
Skolebestyrelsen har lavet principper for skolens virksomhed, og vi har hen over året arbejdet med 
at reviderer flere af vores principper. De nyeste og revideret principper ligger på skolens Aula 
hjemmeside under skolebestyrelsen. 
 
I bestyrelsen har vi arbejdet ind i Fremtidens skole. Arbejdet med Fremtidens skole handler om at 
videreudvikle det fælles fundament for Viborg kommunes kommunale skolevæsen. Dette arbejde 
med Fremtidens skole har også været påvirket af Corona og der arbejdes videre på det i 
kommende skoleår. Skolen har været med i nogle forskellige prøvehandlinger ind i rammen med 
Fremtidens skole – et med fokus på læselyst for elever på mellemtrinnet og et anden om sproglige 
begreber i matematik.  

Igen i år har skolen et ønske om at konverterer nogle UUV-timer til to-personer ordning. Ud fra en 
dialog med ledelse og medarbejderrepræsentant kan både skole og skolebestyrelsen se en fordel i 
at få to personer på i enkelte timer, for at kunne skabe yderligere ressourcer i undervisningen. 
Dette bliver der derfor givet tilladelse til fra skolebestyrelsen.  

I løbet af skoleåret kunne vi også følge med i, hvordan skolen løbende bliver opdateret således, at 
der også er gode fysiske rammer for undervisningen af børnene. Skolens to gamle fysiklokaler blev 
renoveret, og der blev i den forbindelse sat fokus på akustik, men også udsmykning, dette blev 
forenet i nogle flotte akustikplader med print, som understøtter læring i faget. Den lille gymnastiksal 
er blevet renoveret, så der nu er flotte rammer, som eleverne kan benytte i det daglige. Der er dog 
forsat et ønske om, at får renoveret badefaciliteterne således at de også fremstår tidssvarende.  

 

Til sidst vil vi gerne takke forældre for jeres opbakning og støtte til skolens arbejde. 

 
 
 


