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Skolebestyrelsen har arbejdet videre med skole-hjem-samarbejdet. Princippet er blevet revideret 

således at det er overstemmende med den praksis, der er. Derudover er der forsat fokus på 

traditioner, halloween og årgangsfest, ved begge arrangementer sørger repræsentanter fra 

skolebestyrelsen for at få inddraget forældrerådene og andre interesseret forældre til at hjælpe med 

at arrangere og afvikle arrangementerne. Der opleves stor tilslutning fra børn og forældre til disse 

arrangementer. Derudover har skolebestyrelsen løbende drøftelser af hvordan forældrene kan blive 

en aktiv del af deres børns skoledag og understøtte de faglige og sociale indsatser på skolen. Der har 

i samarbejde med det pædagogiske personale være drøftelser af, hvad der skal præsenteres på 

forældremøderne og i hvilken form. Der arbejdes forsat med at udvikle på dette. 

Det politiske udvalg havde inviteret formanden og næstformanden til dialogmøde d. 30. okt. om to-

persons-ordning. Der var et oplæg om co-teaching og efterfølgende blev der i grupper drøftet 

forskellige modeller for to personers ordning på de forskellige skoler Tilbagemelding til politikere 

om hvordan der arbejdes med to personers ordning her på skolen: I udskoling laves turbohold inden 

for specifikke områder alt efter hvad elever kalder på. På mellemtrinnet er der én gang om ugen en 

lærer og pædagog med i en dansk time, hvor der arbejdes stationsbaseret med læsning og håndskrift 

etc. Derudover små intensive forløb fx VAKS (dansk), ROS (matematik), PLC timer en ekstra 

voksen til at give biblioteksvejledning, Ressourcetimer i indskoling med ekstra voksne i forskellige 

fagtimer, bruges i forhold til hvordan behovet hos børnene er. Karup skole er i dette skoleår med i et 

pilotprojekt om co-teaching.  

Der er blevet gennemfør en evaluering af strukturen på skolen med aldersintegreret klasser i 

indskolingen og på mellemtrinnet. Der nu på 4. år kører med aldersintegreret holddannelse – der 

gives en orientering om de vigtigste pointer fra evalueringen samt denne er efterfølgende blevet 

præsenteret for byrådet. Der var generelt mange positive tilkendegivelser samt nogle områder, som 

der forsat skal udvikles på. Dette var bl.a. hvordan man som forældre oplever en tilknytning til 

hjemmeholdet og afvikling af børnefødselsdage.  
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Skolen har igen i år et ønske om at konverterer nogle UUV-timer til to-personer ordningen. 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.  

Igen i dette skoleår har der været fokus på vores trafikpolitik, som blev lavet sidste skoleår. Denne 

gang med et indslag i TV Midt Vest i forbindelse med skolestarten. For at understøtte dette deltager 

skolen desuden i kampagnen ”Alle børn cykler”, hvor en af skolens klasser fik en fin anden plads. 

Der tages hul på drøftelser til et medieprincip. Louise fra SSP blev inviteret med hvor vi i 

skolebestyrelsen får råd og værktøjer til videre drøftelser. Blandt andet vigtigheden i at inddrage 

personale og elever. Det gav anledning til gode drøftelser og der blev formuleret et Nærværsprincip, 

hvori der vægtes eleverne får gode mulighed for at være en del af fællesskabet.  

Der blev arbejdet med at revidere skolens værdisæt, dette var en længere proces med inddragelse af 

elev, forældre, personale og bestyrelsen. På skolen lavede det pædagogiske personale en emneuge, 

hvor der var fokus på betydningen af værdiordene. Ugen blev afsluttet med et åbent 

skolearrangement, hvor forældrene deltog. Efterfølgende bliver skolens værdisæt løbende bragt i 

spil i undervisningen. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe som skulle arbejde med udsmykning med fokus på at skabe et 

udendørs læringsrum. Gruppen arbejder forsat med at finde midler til et sådant projekt.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen ved Karup skole 

 


