Årsberetning 2017 / 2018:
Kære forældre.
Så er skoleåret 2017/2018 slut og sommerferien står på hæld.
Da vi startede på den nye sammenlagte Kobberbakkeskole for 2 år siden, med nye
matrikler, nyt navn og ny skolebestyrelse var der mange ting der skulle på plads,
mange ting der skulle læres. Skolebestyrelsen brugte mange timer på at formulere
selve fundamentet på Kobberbakkeskolen og få lavet diverse principper.
Der var ingen i skolebestyrelsen som regnede med at en sådan sammenlægning af
strukturen ville være nem. Vi ved at alle personaler har kæmpet for ikke at nogen
børn faldt ned mellem to stole. Vi synes, de alle har gjort det rigtig godt.
Også i dette år ved vi, at alle personalegrupper har kæmpet for at få hverdagen til at
fungerer, til trods for nogle udskiftning i nærmeste lederkreds og andre
udskiftninger. Det skal de have en stor ros for.
Som led i den faglige udvikling, søgte Kobberbakkeskolen om, at konverterer UUtimerne i specialklasserne til 2-lærertimer. Og det fik vi lov til.
SIAA klasserne har nu eksisteret i et skoleår og Kobberbakkeskolen har fået mange
henvendelser fra andre kommuner, som gerne ville høre, hvordan
Kobberbakkeskolen har klaret denne inklusionsmetode.
Man kunne frygte en nedgang i den generelle trivsel og karaktergennemsnit ved en
omlægning af strukturen, men resultaterne viser på nuværende tidspunkt status
quo og nogle steder en lille stigning.
I dette skoleår har vi brugt vores ressourcer på at evaluere de principper, som vi så
et behov for at blive rettet til. Dette er en løbende proces, hvor vi har andre som
skal rettes til.
Vi har også haft fokus på personalets arbejdsmiljø og trivsel. Vi har løbende set på
sygefravær samt vikardækning og har derigennem diskuteret, hvordan ledelsen kan
forbedre trivslen. Dette lægger vi op til at den kommende skolebestyrelse fortsat
arbejder videre på.
Vi er startet med at få en bedre sammenhæng mellem de enkelte matrikler og få
skabt en større samhørighed fx ved projekter på hinandens matrikler, blomsterhave
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på Rønnebæk. Vi håber på endnu større sammenhæng skolerne imellem til næste
år.
Vi har snakket om, hvordan vi får skabt en bedre kontaktflade til forældrene. Der er
langt fra de enkelte matrikler op til skolebestyrelsen som dækker hele
Kobberbakkeskolen. Vi lægger op til at den kommende skolebestyrelse fortsat har
dette på dagsorden.
Kantineordningen stoppede desværre pludseligt og skolebestyrelsen har været inde
over for at sørge for, at Kobberbakkeskolen får et ensartet kantineordningstilbud på
alle matrikler. Dette skulle gerne falde på plads ved skolestart til skoleåret
2018/2019.
Vi skal også nævne evalueringen af skolestrukturen. Den har vi netop taget hul på og
fase 1 er overstået nu. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med fase 2 og resultatet
af brugerundersøgelsen og her skal den kommende skolebestyrelse arbejde ud fra
det som bliver politisk besluttet.
Det er tid til at sige tak for denne gang til den del af bestyrelsen, som ikke fortsætter
og velkommen til nye ansigter. Tusind tak for indsatsen og samarbejdet.
Venlig Hilsen
Skolebestyrelsen Kobberbakkeskolen.

