
Forår, forandring og fornyelse 

Blomster pibler op af jorden. Børnehavebørn bliver til skolebørn. Mere og mere leg og læring flytter 

udendørs. 9. klasserne er snart på vej videre i uddannelsessystemet. Forberedelserne til et nyt skoleår er i 

fuld gang. Det er forår!  

I skolebestyrelsen er arbejdet på flere måder præget af den fornyelse og forandring, som kendetegner foråret. 

Vi er en forholdsvis ny skolebestyrelse bestående af forældre og medarbejdere fra de tre afdelinger. Alle 

arbejder vi for vores fælles store skole og for at skabe gode rammer for vores børns hverdag. Vi ønsker at 

være med til at støtte og udvikle en skole, der er kendetegnet af høj faglighed og god trivsel, og som hele 

tiden er i fortsat udvikling.  

Grundlaget for Susåskolen blev lagt allerede inden sommerferien sidste år. Her mødtes bestyrelserne fra de 

tre daværende skoler og udarbejdede bl.a. udkast til skolens værdisæt og principper, som er med til at 

udstikke retningslinjer for den skole, vi gerne vil drive. Siden har den nuværende bestyrelse godkendt 

forslagene, og medarbejdere og ledelse har gjort et stort arbejde for at få fusionen af skolerne til at lykkes. 

Vi er en skole bestående af tre matrikler med forskellige kulturer og forskellige traditioner. Men det er vores 

håb og vision, at vi får skabt en skole, hvor der er plads til forskellighed, samtidig med at vi hele tiden 

holder os for øje, at vi er en skole. Og vi synes at være godt på vej. 

Det er en stor proces at sammenlægge skoler. For nogle elever, forældre og medarbejdere har 

sammenlægningen af skolerne haft store konsekvenser, mens andre ikke har mærket forandringen så 

tydeligt. Ved fælles indsats synes vi at være nået et langt stykke, selvom der naturligvis fortsat er et arbejde, 

der skal gøres og understøttes.  

Susåskolen har bestemt potentiale. Lad os udnytte det!  

Vores arbejde i skolebestyrelsen vil vi gerne gøre mere synligt. Derfor lancerer vi denne lille klumme, hvor 

man fremover vil kunne følge vores arbejde, tanker og ideer. Og husk: I er altid velkomne til at kontakte 

skolebestyrelsen. Vi tror på, at det er gennem dialog, vi kommer videre.   

Nyd foråret!  

Mange hilsener 

Rikke Milan, Skolebestyrelsen 

 

 


