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Skolebestyrelsens årsberetning 2018-2019 
 

Økonomi/personale 

Skolen har været udfordret økonomisk – det har betydet afskedigelser i personalegruppen. Vi har 

måttet sige farvel til dygtige medarbejdere. Årsagen har været et fald i elevtallet gennem de senere år. 

Det skyldes små årgange og ikke et fravalg af skolen. I den nuværende kommunale tildelingsmodel for 

skolerne i Vesthimmerland, tildeles skolerne budget efter elevtal og ikke antal klasser. Lidt forsimplet 

betyder det, at jo færre elever, jo færre penge får skolen. Langt den største del af skolens budget går til 

lønningerne. Derfor er det desværre nødvendigt at opsige personale, når elevtallet ikke er så højt. I det 

forrige skoleår var der 260 elever på skolen. I år er der 268 elever og heldigvis ser det ud til, at den 

stigende tendens fortsætter. 

 

AKT-klassen 

AKT-klassen er blevet nedlagt. Det var en hård proces at komme igennem, ikke mindst for vores 

elever og personale. Vores AKT elever blevet overflyttet til andre skoler, det er dele af personalet 

også. Dermed er der ikke længere specialklasse på Aalestrup skole. Vi vil ønske alle et held og lykke 

fremover. 

 

 Et sammenhængende børneliv 

Samarbejdet mellem byens institutioner udvikler sig hele tiden – Sidste år mødtes ledelserne på 

Realskolen, børnehuset og Aalestrup skole, for at drøfte, hvordan vi kunne sikre os, at vi fik kendskab 

til hinandens institutioner og fik skabt en sammenhæng mellem børnehave, grundskole og 

overbygning. Vi ønskede at udvide kendskabet til hinanden og sammen udvikle et fælles børnesyn og 

fælles værdier. Alt sammen til glæde for vores fælles børn og deres forældre. Vi har inddraget 

personalet, som netop har været samlet om de første drøftelser med hinanden. Opgaven har været at 

øge kendskabet til hinandens institutioner og fortælle de gode historier om hinanden. Vi har fælles 

børn i Aalestrup by – det arbejder vi sammen om! 

 

Mini-sfo 

Vi havde i år ”fuldt hus” i vores mini-sfo. 43 børn startede på skolen d. 1.april. Overgangen fra 

børnehave til skole er særdeles vigtig. Børnene får den bedste start på deres skoleliv, hvis vi får lavet et 

ordentligt overgangsforløb. Vi arbejder hele tiden på, at overgangen fra børnehave til skole skal være 

så tryg som muligt. Derfor er det så vigtigt, at de kommende skolebørn bliver tilmeldt mini-sfo. Her får 

de en rolig og glidende overgang fra børnehave til skole. Trygheden giver dem den bedste start på livet 

i skolen. 

 

Fagligt løft 

Fagligt løft. Såvel personale/ledelse som bestyrelse har fokus på, at eleverne bliver så dygtige som de 

kan. Vi har ofte snakket lektier, og i bestyrelsen er vi enige om, at vi behøver jeres opbakning, hvis det 

faglige løft skal blive så godt som muligt. Derfor er vi også en skole med lektier og med krav om at 

læse derhjemme. Hvis vores elever på skolen skal blive så dygtige som muligt, er det vigtigt med et 

godt forældresamarbejde! Sammen når vi længst. 
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Holddannelse 

I forbindelse med skoleårets planlægning, blev det besluttet at etablere hold på tværs af klasserne. Dels 

fordi vi bliver nødt til at have klassestørrelser der passer til skolens økonomi, men også for at give 

eleverne andre muligheder end dem, der kan tilbydes i den enkelte klasse. Derfor er holdene inddelt 

efter emner og i nogen tilfælde også niveau. På den måde kan vi måske bedre ramme den enkelte elevs 

niveau.  

 

AULA 

Aula blev desværre udsat. I skrivende stund ser det ud som om, at vi overgår til AULA ra og med uge 

43. Efter efterårsferien er det altså slut med intra og goddag til AULA. Vi håber det kommer til at gå 

smertefrit. På skolen vil vi tilbyde al den hjælp vi kan.Om det bliver klar til efterårsferien kan kun 

tiden vise. 

 

Byggeri 

Personalet og ledelsen på skolen har gennem det sidste års tid været travlt beskæftiget med at formuler 

ønsker til renoveringen af faglokalerne og den nye fløj til mellemtrinet. Alle tegninger er lavet og 

processen med at bygge kan nu gå i gang. Det er en lidt mere langsommelig affære. Renoveringen af 

faglokalerne starter til marts 2020 og selve nybyggeriet – den nye fløj – påbegyndes til november 

2020. Forhåbentlig kan det hele indvies til januar 2022. Når nybyggeriet stater kommer vi til at flytte 

lidt rundt på eleverne. Vi har heldigvis planer klar for det. Mellemtrinsklasserne får indrettet klasser i 

det nuværende bibliotek – det gamle IT lokale – det ledige klasselokale i klyngen og i de to lokaler, 

hvor nuværende 3.A og 3.B har til huse. Til gengæld rykker 3.klasserne så ned i bikuben. Vi behøver 

altså ikke at stille barakker op. 

 

Tak for samarbejdet – husk – bestyrelsen arbejder for jer. I kan altid henvende jer, hvis I ønsker, at vi 

skal tage en sag op. 


