Kære børn, medarbejdere, forældre og venner af Blåbjergskolen;
Skoleåret 20/21 er ved at synge på sidste vers, og vi kan alle så småt kigge frem mod en lang og velfortjent
sommerferie. En sommerferie hvor vi alle formentlig får mulighed for at koble fra og prioritere samvær med venner og
familie, afslapning og lidt tid væk fra dagligdagen. Vigtigst af alt, så er det en mulighed for at lade batterierne op, så vi
alle kan vende tilbage og gøre vores yderste for at sikre et fortsat godt læringsmiljø og en fantastisk arbejdsplads.
Før jeg begynder at kigge tilbage på det forgange skoleår, vil jeg først og fremmest gerne takke alle for et ”anderledes”
og godt skoleår.
Skoleåret gav os muligheder for at vise, hvorledes vi kan løfte en anderledes opgave og håndtere en svær og
uforudsigelig situation, hvor kompetencer såsom fleksibilitet, åbenhed og omsorg var vigtigere end nogensinde før.
Dette har også været tilfældet i fællesbestyrelsen, hvor det meste har været anderledes og måske en anelse besværligt;
men på trods af dette, er der stadig meget at berette
Stort set alle møder har været afholdt virtuelt, hvilket har skabt en ny dynamik og muligheden for at deltage hjemme
fra sofaen i ”det knap så pæne” tøj. Den virtuelle mødeform begrænser dog også den åbne dialog og diskussion, som er
essentiel i bestyrelsesarbejdet. Derfor ser vi frem til et nyt skoleår, hvor vi skiftevis vil mødes i den fysiske og virtuelle
verden. Tilsyn med skolens principper er en vigtig del af bestyrelsesarbejdet og i skoleåret har vi bl.a. gennemgået og
opdateret principper for bl.a. Skolehjem-samarbejde og Sundhed. Vi har derudover diskuteret og besluttet, at 6 klasses
lejrskole på Bornholm skal holdes sammen mellem de 3 matrikler, således eleverne for mulighed for at lære hinanden
at kende, før de starter i overbygningen. Derudover har fokus været på at repræsentere Blåbjergskolen i diverse
høringssvar, føre tilsyn med økonomien, deltage i ansættelsessamtaler, orientering fra de 3 matrikler og dermed sikre
et godt læringsmiljø og en god arbejdsplads. Alt sammen skrevet i referater, som vi løbende deler på vores
hjemmeside.
Dette år var også 2. år som Blåbjergskole og derfor 2. år i en fællesbestyrelse, som skal varetage interesser for 3
matrikler, som dækker over flere tilbud såsom Skole, Børneby, SFO og Juniorklub. En opgave, som jeg personligt synes,
vi er lykkedes med; men som samtidig stiller store krav til samarbejde, overblik og ikke mindst fokus på helhed i stedet
for lokale interesser. En sammenhørighed, som vi vil dyrke i højere grad i det kommende skoleår, hvor vi investerer i et
gennemgående værdiarbejde, som vil involvere alle, som er del af og i kontakt med Blåbjergskolen. Et andet men vigtigt
fokus for det kommende skoleår bliver samarbejdet med både klasseforældreråd og elevråd, som begge er uundværlige
for både Blåbjergskolens virke; men også for fællesbestyrelsen sammenhængskraft med dagligdagen. Derfor håber vi,
at mange forældre og elever vil søge indflydelse og mulighed for dialog ved at stille op til elevråd og klasseforældreråd i
forbindelse med skolestarten. Jeres involvering er vigtig og en mulighed for at gøre noget, som allerede er godt endnu
bedre.
I løbet af året har vi set, at børnene har fundet ro i situationen, sat pris på et tættere samvær i klasserne og lært at
tilpasse sig en hverdag, som igen og igen har ændret sig. Dette har sat store krav til ledelsen, medarbejdere, børn og
forældre; men umiddelbart er det lykkedes helt fantastisk i forhold til de udfordringer, som vi alle har været stillet
overfor. Skoledagen har været anderledes; men samtidig har vi via afsatte trivselsmidler haft mulighed for at tilbyde
børnene anderledes oplevelser, og det er tydeligt, at de mange ture og oplevelser har haft en positiv effekt på
skoledagen. Børnenes og medarbejderne velfærd og trivsel har ”sat på spidsen” været prioriteret fremfor læring og
undervisning; men glade og rolige omgivelser vil alt andet lige give en bedre læring end at forsøge at gøre som altid, når
nu situationen har krævet en anderledes tilgang. Vi ser selvfølgelig frem til et skoleår, som forhåbentligt bliver mere
”som det plejer” og vi håber, at vi kan vende tilbage til vante rammer, tider og samvær. Vi kender dog ikke fremtiden;
men vi ved, at Blåbjergskolen er klar, for det har vi allerede vist
Man kan ikke afslutte denne beretning uden at nævne Corona, og vi må ikke glemme den alvorlighed, tristhed og
afsavn, som mange har oplevet og oplever i forbindelse med pandemien. På trods af dette tror jeg, at Blåbjergskolen er
kommet styrket ud af det sidste år, og vi vil fokusere på at holde fast i nogle af de gode ting, som vi lærte.
God Sommerferie;
Hans Martin Stage – Formand for Fællesbestyrelsen Blåbjergskolen.

