Klarup Skole, januar 2018

Skolebestyrelsens årsberetning for 2017
I det forgangen år har Skolebestyrelsen arbejdet med en række emner, hvoraf et udpluk af de større omfatter;
-

Ny skoleleder
Udvikling i karakterer og trivsel
Fokus på trivsel og ”Den gode klasse”
Elevtalsudvikling og de fysiske rammer på skolen

Det kom som en af de større negative overraskelser, da vores tidligere skoleleder – Anders Norup - gennem næsten
7 år valgte at sige farvel til Klarup Skole i foråret. Over de seneste år har vores skole haft en bemærkelsesværdig
positiv udvikling på langt de fleste områder, og Anders har været en væsentlig faktor i denne udvikling. Heldigvis
kunne vi umiddelbart før sommerferien sige velkommen til vores nye skoleleder – Gitte Scheuer. Som nogle af jer
måske allerede har erfaret, er Gitte en anden ledertype end Anders, og dette var faktisk et bevidst ønske fra
skolebestyrelsens side. Det er skolebestyrelsens forventning, at Gitte kan fortsætte den positive udvikling og tage
Klarup Skole til ”det næste niveau”.
Over de seneste år er udviklingen i karakterne ved 9.
klasses afgangseksamen kun gået én vej, og Klarup Skole
ligger nu helt i top blandt Aalborg Kommunes skoler, kun
overgået af 2 skoler. Mon denne udvikling kan fortsætte?
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I trivsel-målingen blandt eleverne, opnåede vores skole
samme flotte resultater som foregående år. På kommunalt
plan er placeringen dog lidt lavere (nr. 14) end tidligere år.
Dette er ikke som sådan et udtryk for dårligere trivsel på
Klarup Skole, men nærmere et udtryk for at andre skoler
forbedrer trivslen blandt eleverne. Trivsel blandt alle
elever har fortsat skolens og bestyrelsens opmærksomhed.
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Som opfølgning på møde med klasseforældrerådene i slutningen af 2016 har skolebestyrelsen i 2017 sat særlig
fokus på elevernes trivsel og i særdeleshed værdien af et godt skole-hjem-samarbejde i denne kontekst. Det er
skolebestyrelsens opfattelse, at ”Den gode klasse” er et godt redskab til at understøtte samarbejdet mellem skole
og forældre, men også forældrene i mellem. I sidste ende er et godt samarbejde blandt de voksne, som omgiver
vores børn, en vigtig forudsætning for trivslen for alle på Klarup Skole, og skolebestyrelsen håber, at I som forældre
vil (fortsætte med at) bakke op om dette tiltag.
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På mange områder er det en fordel, at vores skole har
et stigende elevtal, men det medfører desværre også
pladsproblemer. Skolens ledelse er allerede i dialog med
Aalborg Kommune omkring mulige løsninger på både
kort og langt sigt. Konkret er der afsat 24 mio. dkk. til
udvidelse af Klarup Skole i perioden 2018-2021 samt
estimeret 16 mio. dkk. yderligere efter 2021. I 2022 vil
vores skole være den anden største skole i Aalborg
Kommune.

(Officiel prognose fra Aalborg Kommune)

Hvis du har mod på at deltage i udviklingen af fremtidens skole i Klarup, har du mulighed for at stille op til
skolebestyrelsesvalget i maj 2018.

