Børn, der trives kan lære
Voksne, der trives kan undervise

Årsberetning 2016/2017
Fra bestyrelsen

Under et for nylig afholdt klassearrangement sagde en forælder højt:
”Hvor er det fantastisk at vi kan aflevere alle 3 børn samme sted. Det giver bare
mere tid, ro og overskud om morgenen”.
Det er nogle af de fordele ved at være et børnecenter, med skole, SFO og
børnehave under et tag.
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Kære alle
Uanset på hvilken baggrund vi træffer valg omkring vores børns fremtid, gør vi det fordi vi vil vores børn det
bedste. Mens nogle har været i modvind i det forgange år, er der heldigvis også medvind at spore andre
steder. Hvis vi vil være dygtigere og blive ved at udvikle os, skal vi ikke vende ryggen til de udfordringer der
måtte være, vi er nødt til at stoppe op undervejs og evaluere. Sådan er det også uden for skolen, i
arbejdslivet. Vi bør også kigge på de gode eksempler, og hvordan vi kan videreføre succesoplevelser.
Førskole, en saga blot i Gesten børnecenter
I det forgange år, er det for alvor blevet tydeligt, hvor tæt fællesskabet imellem børnehaven, SFO og skolen
er. Det betyder at børnene føler sig i trygge omgivelser, hvilket har betydet at overgangen fra børnehaven
til skolen nu er blevet så naturligt for børnene, at førskolen helt er afviklet.
Trafiksikkerhed
Det er stadig en udfordring med trafikken omkring indgangen ved bommen om morgenen. Vi er i gang med
at undersøge mulighederne med kommunen for at øge trafiksikkerheden. Husk at bruge kys og kør
rundkørsel, så vi mindsker trafikken omkring skolen om morgen.
Principper og værdier – Så nåede vi i mål
Da den nye reform trådte i kraft i 2015, måtte værdier og principper omskrives for alle landets skoler. Da vi
ikke kun har skullet forholde os til skoledelen, men det faktum at vi er et børnecenter, har vi skulle sikre
både børnehave, SFO og skolen i vores værdier og principper. Nu er vi endelig i mål, se mere på
skoleporten.
Frivillighed
Når forældre vælger at gå ind i udvalg og bestyrelser, er det, de fleste gange, fordi man ønsker at gøre en
forskel for fællesskabet. Derfor vil vi gerne rette opmærksomheden og takke de forældre der trodser en
travl hverdag og stiller op. Tak til forældrerådet i børnehaven for et vellykket sommerarrangement. Og tak
til forældrerådene på hvert klassetrin, der arrangere forskellige tiltag for at styrke både forældre- og
elevsammenholdet i klasserne.
En særlig tak rettes i år til en forælder, der trods det faktum at hendes børn er gået ud af skolen, de sidste 7
år har brugt sin fritid som bestyrelsesmedlem og tidligere formand i Gesten børnecenter. Tak Lena, for din
uvurderlige indsats og engagement for vores lokale børnecenter i Gesten by.
Samtidig siger vi også velkommen til et nyt medlem af bestyrelsen som overtager Lenas plads, nemlig
Kristian Gammelgaard Riis.

Kommende skoleår
I det kommende bestyrelsesår vil vi bl.a. arbejde med et fokusområde dyrk og styrk
forældresammenholdet. Vi vil også have endnu mere fokus på trafiksikkerhed og vil efter sommer afprøve
nye tiltag, for at sikre vores børns sikkerhed. Vores samarbejde med Bække skole er også i høj fokus, og vi
starter efter ferien, med et fælles bestyrelsesmøde for de to skoler. I foråret 2018, er der bestyrelsesvalg,
hvor omkring halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er på valg. Så har i allerede spørgsmål hertil og
kunne tænke jer at stille op, så blot henvend jer til os på mail.
Tak for et godt samarbejde til den gamle bestyrelse, elevrepræsentanter, samt
personalet og forældre i børnecenteret. Vi glæder os til at tage hul på et nyt og
spændende skoleår.
De bedste sommerhilsner fra bestyrelsen.

