Årsberetning 2021 – Corona, ny legeplads og 100 års fødselsdag.
2021 blev endnu et år, hvor hverdagen på Hobrovejens Skole blev præget af Corona. Året startede med
skole nedlukning frem til vinterferien for alle elever. Men med over 100 elever i nødpasning, var der nok at
se til både på skolen og bag skærmene. Det var dejligt at opleve den positiv tilgang fra al personale på
skolen. Både elever, pædagoger og lærere var alle blevet bedre til online undervisning, det fungerede i alle
klasser fra starten af. Det lykkedes også for lærerne og pædagogerne at få onlineundervisningen til at være
både motiverende og varierende i alle fag, og samtidig have fokus på børnenes trivsel.
Det blev også en speciel start for de 64 nye førskolebørn, der skulle være adskilt i mindre grupper, men alle
kom godt fra start. Især hårdt var det for 5. og 6. klasserne, der først kom helt tilbage til skole i slutningen
af april.
Efteråret stod også i Coronaenstegn men i stedet for skole nedlukning skulle alle testes to gange ugentlig,
det var et kæmpe arbejde for al personale og ledelse med smitteopsporing, testning, opdelte klasser m.m.
Skolen blev for alvor ramt af Corona i november, hvor der var perioder, hvor der var flere hjemme i
isolation end på skolen i især 4.-6. klasserne, men også dette kom skolen igennem uden hel nedlukning.
Generelt for hele skolen, har det meste af året været præget af en skolegang bestående af særskemaer,
skiftende retningslinjer, forskudte frikvarterer, klasse adskillelse og masser af Corona test. Corona har
krævet vildt meget arbejde og fleksibilitet af ledelse, personale og elever. I skolebestyrelsen siger vi jer en
stor tak for jeres kæmpe indsats og positive tilgang.
Heldigvis bød 2021 også på en masse andet end Corona.
Den 25. marts blev skolens nye legeplads indviet med 5 nye legepladsområder, eleverne var ellevilde og
meget begejstret. Der er indkøbt multibaner og basketmål, der kommer op i 2022. De yngste elever nyder
godt af den nye overdækket sandkasse, der blev sat op i efteråret.
Bestyrelsen har modtaget 200.000 kr. i legat fra KV Fonden. Alle klasser har haft mulighed for at komme
med deres ønsker til, hvad de skulle bruges til på legepladsen. Pengene er blevet brugt til et område med 4
små trampoliner, 2 karruseller og 2 gynger, der opsættes i 2022.
I efteråret blev boldbanen drænet, det har gjort en kæmpe ændring for mængden af vand på græsset.
Selvom boldbanen stadig giver mudrede børn, så kan den for første gang bruges hele vinteren, hvilket er
fantastisk.
Der er store problemer med hærværk på skolens legeplads, det er vi rigtig ærgerlig over, men SSP er på
sagen og hele skolens område er videoovervåget.
Vi havde alle glædet os til at fejre skolens 100 års fødselsdag den 9. april med stort åbent hus og fest på
skolen, men pga. corona måtte alle planer ændres. Det blev alligevel en fantastisk fejring af skolen og en
meget festlig uge. Hele skolen havde temauge, hvor der blev undervist som for 100 år siden. Tidligere
elever, lærere og skoleledere havde lavet små videofilm om deres tid på skolen, som blev vist i klasserne
hver dag. Herudover blev der lavet en tidslinje med billeder fra skolen i hvert årti. Skolen fik også lavet en
ny skolesang – På toppen, som blev afspillet i alle klasser hver dag.
Fredag den 9. april blev der afholdt en lille fest i hver klasse. I skolens sal kom alle klasser ned på skift, hvor
borgmesteren overrakte kagemand og sodavand imens et band spillede den nye skolesang. Alle elever fik
en t-shirt, drikke bunk med skolens logo og en goodiebag med hjem med lækre snacks til en hyggelig fredag
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aften, hvor alle familier blev inviteret til et online 100 års fejring med klip fra temaugen. En virkelig fin
afslutning på en dejlig uge.
I skolebestyrelsen, er der brugt meget tid på den nye tildelingsmodel som alle skolerne i Randers har fået.
Den beregner tildelingen af vores ressourcer ud fra en ny og anderledes model end tidligere. Det betyder
for Hobrovejens Skole, at vi fra sommeren 2021 får færre midler tildelt end tidligere og ledelsen var derfor
desværre nødsaget til at afskedige en lærer.
Personalets dag den 5. oktober blev markeret på bedstevis på hele skolen med flag, morgenmad, kager,
chokolade m.m. der vakte stor begejstring og glæde på hele skolen.
Hobrovejens Skole har i flere år haft en velfungerende, hyggelig og informativ Facebookside, hvor vi i
efteråret har været nødt til at lave nogle ændringer, da Facebook ikke må kunne genkende ansigter på de
billeder, der bliver lagt op. Personalet er rigtig gode til at få taget billeder af de aktiviteter, der sker i
undervisningen, så selvom der nu kun laves opslag uden ansigtsgenkendelse, så fungerer skolens Facebook
side stadig rigtig fint med mange links og gode opslag.
De sidste 3 år har vi i skolebestyrelsen arbejdet meget for at forbedre trafik og parkeringsforhold omkring
skolen. Vi er nu sammen med kommunen blevet enige om, hvordan vi kan ændre Skolevej, så der kan laves
cykelsti, ”kys og kør” samt en ”fodgængerovergang” ud for Netto, så det bliver sikrere for alle at færdes på
Skolevej. Planen ligger nu til godkendelse ved politiet.
Derudover er vi i fuld gang med at få lavet en plan for, hvordan den midlertidige parkeringsplads på
boldbanen, kan blive rykket længere ud mod Nyvangsvej til en mere permanent løsning, så der kan blive
plads til mere legeplads til børnene.
I 2022 ser vi frem til at byde en ny skolebestyrelse velkommen, da der er valg til skolebestyrelsen i foråret
2022. Vi har fået godkendt i byrådet at ændre valgperioden på Hobrovejens Skole fra 4 år til 2 år for at få
flere med i skolebestyrelsen.
Skoleleder Mogens Bang Thomassen har valgt at gå på pension 31. januar 2022, så vi starter skoleåret 2022
med at ansætte en ny skoleleder på Hobrovejens Skole. Mogens har været skoleleder for Hobrovejens
Skole siden august 2015, da skolen blev lagt sammen med Nyvangsskolen. I skolebestyrelsen siger vi en stor
tak til Mogens for sit store arbejde og kæmpe engagement i skolen, det har altid været en fornøjelse at
samarbejde med Mogens.
Vi ser frem til et spændende 2022 men færre Corona restriktioner og mange flere sociale arrangementer.
Med venlig hilsen
Line Tarp
Skolebestyrelsen Hobrovejens Skole
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