Årsberetning for 2019
Dette er sket på skolen:
-

-

-

-

-

-

-

Den helt store nyhed i 2019 var, at Hobrovejens Skole har fået en ny hal. Hallen stod færdig til påske.
Hallen har været et stort hit for børn og voksne, den bliver flittigt brugt i skoletiden, frikvarter, SFO og
juniorklubben. Juniorklubben har ligeledes fået nye fine lokaler i kælderen over hallen.
Fredag i uge 27 var der brand i skolekøkkenet, hvilket har betydet, at skolekøkkenet har været lukket
ned lige siden. Forsikringsselskabet der står for udbedring af brandskaden, vil ikke udskifte borde og
køkkenelementer, der ikke havde taget skade af branden på trods af, at det er over 20 år gammelt og
meget slidt. Skolen og kommunen har derfor gået sammen om, at betale den sidste del, så der til
påske 2020 kan stå et helt nyt skolekøkken klar. Kommunen har bevilget 150.000 kr. til formålet og
skolen regner med at bruge yderligere 100.000 kr.
Hobrovejens Skole og Hornbæk skole har hver fået 500.000 kr. i 2019 til projektet ”Skolen for Alle”.
Der har været fokus på, hvordan man skaber de bedste inkluderende læringsmiljøer for alle skolens
elever, så de kan blive så dygtige som muligt. Det har været et spændende forløb for lærere og
elever, hvor der har været forskellige foredrag for skolens ansatte. Der har været fokus på ”Coteaching” og Ramus Alenkær har været tilknyttet nogle klasser, hvor der bl.a. er arbejdet med
klasserumsledelse. Micki Sunesen har været forsker på projektet, der nu er afsluttet. Han har lavet en
rapport over, hvad der er kommet ud af projektet, så politikerne og de andre skoler kan få gavn af den
nye viden, der er kommet ud af projektet.
Mellemtrinet har fået afkortet deres skolegang med 2 timer ugentligt med start august 2019. Vi er i
gang med at søge om fortsættelse af det i næste skoleår 2020/2021. De timer, der er ”sparet” er i
stedet blevet brugt til, at der er 2 voksne på i 2 ekstra timer i løbet af ugen.
Aula startede 21. oktober 2019 efter lidt udfordringer, hvor lærere, elever og forældre har skullet lære
et nyt system, er Aula kommet godt i gang. Der er selvfølgelig stadig ting, vi gerne vil have forbedret,
hvilket der bliver arbejdet på. Især ”Komme og Gå”-funktionen i SFO-delen er stadig under udvikling
ligesom vi mangler en kontaktbog til elevfravær. Vi takker for alles tålmodig omkring opstarten.
Skolen har fået lavet en undersøgelse, hvor man har målt skolens professionelle kapital, hvor skolen fik
et meget flot resultat. Skolens professionelle kapital består af tre elementer:
o Social kapital: tillid, retfærdighed og samarbejde på arbejdspladsen
o Human kapital: den enkeltes viden, kompetence, empati, følelsesmæssig intelligens
o Beslutningskapital: at man er i stand til at træffe fagligt velbegrundede beslutninger i
dagligdagen
Der er blevet lavet en APV (arbejdspladsvurdering) for alle ansatte på skolen, hvor der ligeledes er fine
resultater.
Der har i 2019 være tre 0.klasser og det kommer der igen i 2020, hvor der er indmeldt 65 børn, de 59
er netop startet i førskole. Ledelsen har kontaktet de forældre, der har fravalgt Hobrovejens Skole for
at se, om skolen/skolebestyrelsen kan gøre en indsats for at flere af distriktets børn vælger
Hobrovejens Skole. Der har været meget positive tilbagemeldinger, men de primære årsager har
været, at barnet har fulgt med hen på den skole, hvor de større søskende går eller pga. de bor tættere
på en anden skole.

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk

Skolebestyrelsen har i 2019 arbejdet med:

-

Skolen havde besøg af ”Vej og Trafik” sidste år i januar, hvor de iagttog morgentrafikken på
Skolevej. Status er, at Vej og Trafik nu undersøger muligheder for ændringer i trafik og
parkeringsforhold, ud fra de forslag, der kom frem, og vender tilbage til os. Vi har endnu ikke
hørt fra dem, men vi er inviteret til dialogmøde omkring cykelstier omkring skolen i uge 11.
Vi opfordrer fortsat alle til så vidt muligt at parkere på Nettos parkeringsplads. Parkering i
venstre side af Skolevej, er kun lovlig til af og på læsning af børn frem til kl. 8.30.

-

Vi har store udfordringer med udearealet specielt når det regner, hvor boldbanen er
afspærret. Vi har i 2019 fået bekræftet, at vi får 472.000 kr. til ny legeplads. Vi
afventer i øjeblikket svar, om vi i forbindelse med, at der laves kloakseparering til
sommer, også får drænet boldbanen. Bestyrelsen er sideløbende i gang med at søge
fonde til fornyelse og renovering af legepladsen.
Skolen havde et overskud i 2019, som vi også har mulighed for at bruge på
udearealerne. Vi afventer i øjeblikket en overordnet plan for skolens samlede
udearealer.

-

På skolerådsmøde for alle skolerne i Randers har der været arbejdet med emnet, hvordan gør man
Folkeskolen til førstevalg, hvad er vigtigt for, at forældre vælger folkeskolen.
Der er lavet et udvalg i Randers kommune blandt skoleledere, politikere, bestyrelsesformænd, der er
ved at se på en ny fordelingsnøgle for, hvordan pengene til de forskellige skoler i Randers skal fordeles
fremover. Mogens er en del af dette udvalg. Vi er meget spændt på, hvad den nye fordeling får af
indflydelse på, hvor mange penge Hobrovejens Skole fremover får tildelt. Men fordelingsnøglen er
endnu ikke fremlagt eller vedtaget.
Skolebestyrelsen er løbende i gang med at opdatere skolens principper. De principper, der er blevet
opdateret er: ”Skole-/hjemsamarbejde”, ”Kommunikation mellem skole og hjem”, ”Lyd- og
billedoptagelser”, ”Netetik”, ”Ekskursioner og lejrskole”. Det er blevet besluttet, at forældremøder
først planlægges med mødestart kl. 17. Skolens principper er at finde på skolens hjemmeside.
Det er blevet besluttet, at lejrskole i 5. klasse skal genindføres, hvor det faglige indhold skal prioriteres.
5. klasse tager til Skagen, hvilket de glæder sig til. 6. klasse, der blev snydt sidste år, skal selvfølgelig
også tilgodeses, de tager til Odense.
Skolebestyrelsen har udarbejdet en ”Sundhedspolitik” for skolen, den er at finde på skolens
hjemmeside.
Der er valgt nyt firma til skolefotografering for de næste 3 år, hvor der skulle være mere fleksibilitet
end dem, vi har haft.

-

-

-

-

Arrangementer på skolen:
-

Skolen afholdt i maj skolefest i skolegården med flot deltagelse, godt vejr og et dejligt arrangement.
Succesen gentages 7. maj fra kl. 17-20, hvor vi igen håber på stor opbakning.
Julemarked 5. december blev endnu engang en stor succes med stor deltagelse, der blev indsamlet
14.759 kr.

Hobrovejens Skole

Gethersvej 36

8900 Randers C

89 15 44 55

hobrovejens.skole@randers.dk

Vi glæder os i skolebestyrelsen til et spændende 2020. Husk, I kan altid tage fat i en fra skolebestyrelsen, hvis
der er noget, I ønsker der bliver behandlet på et skolebestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen
Line Tarp
Skolebestyrelsen Hobrovejens Skole april 2020.
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