Årsberetning 2014-15
Ansager Skole
2014 blev endnu et spændende år på Ansager Skole, og som noget nyt var der kampvalg, da den nye
skolebestyrelse skulle vælges.
Forhenværende formand Inga Matthiesen har gennem mange år i skolebestyrelsen gjort et kæmpe
stykke arbejde. Vi siger mange tak for den store indsats.
Medarbejderrepræsentanterne Michael Jørgensen og Dorte Andersen blev afløst af Hanne Klausen og
Anne Mette Svingholm.
Susanne Nørskov, Tania Arberg og Merete Lauesen var ikke på genvalg.
Malene Falk, Maiken Smith, Carsten Borg og Maria Knudsen blev valgt ind i bestyrelsen.
Tak til den gamle bestyrelse for et godt stykke arbejde og velkommen til den nye bestyrelse, som
allerede har været i arbejdstøjet siden juni.
Vi har i år sagt farvel til viceskoleleder Bjarne Lund Christensen, da han søgte nye udfordringer inden
for Varde Kommune, men vi har også sagt velkommen til Helene Friis Dalsgaard, og vi glæder os til et
godt samarbejde.
Der har været stor udskiftning/tilgang i lærer- og pædagogstaben. Ansager skole har en meget
kompetent og dygtig gruppe af lærere og pædagoger.
Skolereformen har fyldt meget i 2014, og vi arbejder alle for, at det bliver godt for både elever og
lærere.
På Ansager skole er vi så heldige, at vi har fået helt nye arbejdsmiljøer, herunder 2 nye lokaler til
medarbejderarbejdspladser, hvor alle lærere og pædagoger har deres eget skrivebord/arbejdsplads
samt et nyt personalerum for alle medarbejdere.
Der er kommet flere nye ord ind i vores folkeskole. F.eks. understøttende undervisning, som er
undervisning, der skal supplere og understøtte undervisning i almene fag og faglig fordybelse, som er
en form for lektiecafe, hvor eleverne har mulighed for at træne og fordybe sig.
Der er endnu ikke fundet den helt rigtige løsning til faglig fordybelse, men der arbejdes på at udnytte
tiden til lærerige og attraktive formål for alle skolens elever.
Vi har en skole med mange fantastiske læringsmaterialer, og noget af det skolebestyrelsen ønsker sig,
er at tilføje Legos læringsmateriale, som hedder Lego Education. Det er et materiale, som er udviklet
til alle årgange. Her har børnene mulighed for at bruge deres kreativitet og lære på en helt ny og
spændende måde.
I forbindelse med skolereformen samarbejder skolen med Billed- og Musikskolen i indskolingen og
med Ungdomsskolen i bl.a. valgfag i overbygningen.
Varde Kommune lægger op til, at alle overbygningsskoler arbejder hen imod en toning eller profillinje.
Vi har i skolebestyrelsen valgt, at vores toning af skolen skal være innovation og globalisering.
Varde kommune yder bistand til den proces, som vi er i gang med.
Bustransport har også været et meget omdiskuteret emne i forhold til de nye længere skoledage. På
baggrund af forældrehenvendelser har skolebestyrelsen rettet henvendelse til Varde kommune og
fået tilsagn om, at de vil revurdere tilbuddet.
Vores skole er en skole i vækst. Der er i år startet 24 nye i 0.kl og en del tilflyttere fordelt over de
andre klasser. Vi byder alle velkomne.
Omgivelserne er også blevet opdateret, og den nye Multibane i Grønnegården blev indviet 28/5.
Legepladsen for de yngste i skolegården er helt renoveret.

Vi har i år delt skolen op i 2 afdelinger i stedet for 3. Det vil sige, at vi før havde indskolingen,
mellemtrinnet og udskolingen. I dag er der kun ind– og udskolingen. Det giver et større team af lærere
i de to afdelinger og bedre muligheder for samarbejde.
Det er besluttet, at klasserne i stedet for at have en klasselærer nu har 2 kontaktlærere, som deles om
klassen.
Åben skole er også en del af skolereformen. Ansagers forenings- og erhvervsliv deltog i foråret i et
møde på skolen og mange bød ind med forskellige tilbud og ideer til, hvad de kunne bidrage
undervisningen med - det er fantastisk med sådan en opbakning.
Ansager Byudvikling gør en kæmpe indsats for vores by med at rekruttere nye Ansager borgere, og vi
har et løbende samarbejde med dem. Det falder godt i tråd med, at vi skal være en del af lokalsamfundet.
Alle forældre har haft mulighed for at deltage i brugertilfredshedsundersøgelse, som Varde kommune
har foretaget.
Ansager skole havde en meget høj svarprocent på 71 %. Det viser, at vi som forældre har interesse i
vores børns skole.
Rapporten offentliggøres i 2015 på skolens hjemmeside.
Elevrådet deltager aktivt i vores møder og viser stor interesse for skolen.
Frederik Hilmer er formand og Sofie Nielsen næstformand.
Elevrådet har i samarbejde med Ungdomsskolen deltaget i et demokratikursus i Varde og været på
ekskursion til København, hvor de har fået meget ny og spændende viden.
Juniorklub er et krav fra Varde kommune, og skolebestyrelsen er i gang med at arbejde på en
helhedsløsning på fritids- og klubområdet, som træder i kraft fra august 2015.
April 2015 kommer der retningslinjer for juniorklubben og der vil komme nærmere information.
Den Blå æske har i år fået ændret åbningstid for at tilgodese alle forældrenes ønsker.
Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen er også noget nyt, som er kommet til i 2014. Vi har i skolebestyrelsen valgt at dele vores arbejde med jer, så I kan følge med i, hvad vi laver.
Husk at deltage i forældredagene. Det er her, I har mulighed for at se, hvad den nye skolereform har
ændret ved jeres børns folkeskole.
På vegne af skolebestyrelsen
___________________________________________
Maria Knudsen

