
Der er noget, der mangler… 

I begyndelsen af december så jeg en annonce fra et auktionshus i Holstebro. Det var sådan en optegnelse 

over, hvad der var sat til salg på december-auktionen. Der var både musselmalet porcelæn og platter fra 

Bing og Grøndahl, men der var også sat en julekrybbe på auktion. Der var endda et billede af den. Den var 

flot. Den var skåret ud i træ med fine figurer af Maria og Josef og barnet, og hyrder og vise mænd. I teksten i 

annoncen stod der: Julekrybbe med 16 udskårne træfigurer og stald. Engel mangler. 

Engel mangler!   

Og så var det, at jeg tænkte, det kender jeg godt. Altså det der med, at der er noget, der mangler – også 

selvom det egentlig går meget godt!  

En af de vigtige opgaver i skolebestyrelsens arbejde er at godkende budget og regnskab, ligesom 

skolebestyrelsen løbende følger op på, om vi overholder budgettet – og det gør vi! Men det er ingen 

hemmelighed, at skolernes økonomi fortsat er under pres.  

På Susåskolen går det faktisk meget godt. Vi har en dygtig ledelse, engagerede personale og dygtige elever, 

der alle er med til at gøre Susåskolen til et godt sted at være og lære, og skolen klarer sig generelt godt på de 

målbare parameter. Vi har også haft mulighed for at investere både i fysiske forbedringer men også i tiltag, 

der skal være med til yderligere at dygtiggøre vores elever og ruste dem til livet uden for skolen. Det betyder 

ikke, at noget ikke kunne være anderledes og bedre, hvis midlerne var til det. Som forældre kan jeg da nok 

godt få øje på tiltag, investeringer eller anskaffelser, der kunne gøre vores skole endnu bedre og skabe endnu 

bedre undervisningsrammer for vores børn. Udfordringen er bare, at det koster.  

Ved det seneste budgetforlig blev skolerne i kommunen tilført ekstra midler til allerede fra 2020 at sikre 

kvalitet i undervisningen. Det er vi som skolebestyrelse naturligvis glade for. Spørgsmålet er blot, hvordan 

de ekstra midler bliver fordelt. Som skolebestyrelse har vi indgivet ønske om, at midlerne ikke på forhånd 

øremærkes enkelte sager, men at vi som skole får mulighed for at prioritere, hvor tildelingen vil give mest 

kvalitet for eleverne på vores skole. I skrivende stund venter vi på Byrådets beslutning om, hvordan de 

ekstra tildelte midler til skolerne skal fordeles.  

Selvom det går meget godt, kan man altså godt synes, at der alligevel mangler noget. Nemlig det noget, der 

kan være med til at gøre en forskel. Som fx en engel i et krybbespil!  

 

Med ønsket om en glædelig jul og på gensyn i 2020 

Rikke Milan, formand for skolebestyrelsen  

 

P.s. Jeg ved ikke om julekrybben er blevet solgt!  


