
Muligheder  

Vi måler tiden i sekunder og minutter, timer og dage, uger og måneder, årstider, år og århundredreder osv 

for at holde rede på den. Som sådan er tiden en veldefineret størrelse og en stadigt fremadskridende proces. 

Vi er nu sådan cirka halvvejs i indeværende skoleår, og som skolebestyrelse har vi dermed også taget fat på 

det sidste halve år af den nuværende valgperiode. Det har været en spændende og udfordrende tid, og en tid, 

hvor vi bl.a. har haft mulighed for at prioritere økonomiske midler og har haft fokus på elevernes dagligdag 

og udbytte af undervisningen.  

Skolebestyrelsen har i sin arbejdstid haft fokus på såvel de fysiske rammer på vores skole som på at være 

med til at styrke elevernes trivsel, motivation og engagement i deres skoledag. Vi har således bl.a. kunne 

prioriteret økonomiske midler til en legeplads på afd. Herlufmagle, nyt faldunderlag ved legeplads på afd. 

Holsted, køkken i SFOen på afd. Herlufmagle, interaktive tavler og nye møbler, samt nye klassesæt af bøger 

til flere årgange. Herudover foreligger der allerede planer om at forbedre udeområder på Afd. Glumsø og 

Herlufmagle, sørge for ny belægning på streetbanen på afd. Holsted og møbler foran PLC på afd. Glumsø. 

Som skolebestyrelse har vi også været vidner til, at det samlede faglige niveau på skolen er stigende og kan 

konstatere, at vi ligger over både lands-og kommunegennemsnit i afgangsprøverne. Kreditten herfor kan 

skolebestyrelsen ikke tage. Dog vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at skolen og bestyrelsen har 

udarbejdet og besluttet en række strategier og principper, der gerne skulle være med til at højne fagligheden, 

og sammen med elevernes og personalets indsats synes det altså at bære frugt.  

Tiden går. Vi følger med og gør, hvad vi kan for at gribe de muligheder, der er for at gøre vores skole til et 

godt sted at være og gro, samtidig med at vi tager udfordringerne alvorligt. Tiden er en fremadskridende 

proces og sådan vil vi også, at det skal være, når vi ser på skoles udvikling og potentiale.  

Med venlig hilsen 

Rikke Milan, forældrevalgt i skolebestyrelsen 

 

 

 

 

 


