
Skoleåret 2018 / 2019 på Engbjergskolen 

Det har på mange måder været et spændende år for os på Engbjergskolen! Den nuværende skolebestyrelse 

konstituerede sig på første bestyrelsesmøde i august, og har nu arbejdet sammen i et år.  

Året har budt på mange gode oplevelser for både børn, forældre, lærer, men ikke mindst byens ældste 

beboere på Rosenlund Centret. Året har også budt på nye og kommende forandring, som vi på bedste vis 

forsøger at integrere i vores hverdag.  

Heraf kan nævnes den længe omtalte AULA, som er en 

stedfortræder for det kendte Forældreintra. Vores lærere er 

blevet uddannet i brugen af AULA, og vores 

kommunikationsprincipper begynder at falde på plads, så vi 

forventer at være godt rustet til introduktionen. For jer som 

forældre betyder AULA selvfølgelig en forandring, hvorfor vi 

planlægger et fyraftensmøde i efteråret, hvor nærmere info 

følger. MeBook kobles på, og det hele kan tilgås med ét UNI-

login – det bliver smart!  

 

Hvem, hvordan, hvornår og ikke mindst hvorfor?  

Spørgsmålene er mange, men som mange allerede ved, 

står vi over for endnu en spændende udfordring; nemlig 

at integrere en SFO i skolens daglige virke. Efter 

udmeldingen har vi brugt mange kræfter på at lave 

overgangen så god som muligt både for børn og 

forældre, men bestemt også for berørte medarbejdere. 

Der er stadigvæk udfordringer med åbningstider ifbm. 

morgenåbningen, men dem arbejder vi på højtryk for at løse.   

Vi oplever en positiv tilgang til ændringen, som betyder at vi samler medarbejdere under ét tag – derfor vil 

der også være en medarbejderrep. Fra SFO’en i MED. Vores nuværende tilbud har været yderst benyttet, 

hvilket vi kan være stolte af, og vi håber selvfølgelig at kunne videreføre det gode arbejde for vores børn 

efter skoletid.   

  

Et godt lærested – et trygt værested! Det er fundamentet 

for en god skole, og derfor har vi brugt mange kræfter på 

at integrere ANTI MOBBESTRATEGIEN i vores hverdag! 

De kommer sig bl.a. til udtryk i vores trivselsgrupper, hvor 

store og små leger på tværs. Det er også her vores kendte 

lege- og swaggrupper er vigtige. De skaber nemlig også 

fundamentet for et trygt værested, så vi håber på at i som 

forældre fortsat vil bakke op om grupperne for jeres 

børns skyld – TAK!  

 



Trivslen er vigtig for os – og det at børnene mødes på 

kryds og tværs er derfor også vigtigt for os. På 

Engbjergskolen bruger vi derfor meget energi på 

FÆLLESSAMLINGER, som afholdes hver fredag fra 

morgenen af. Børn og lærer har på skift forberedt 

underholdning og lærerige indslag med alt fra Quiz og 

vittigheder, til en fortælling om børnenes Regrowing 

projekt – og børn såvel som lærere nyder den 

stemning det giver!  

 

Eleverne elsker vores ÅRGANGSUGE og ENGBJERGUGE –  og vi kan 

godt forstå hvorfor! Man arbejder på tværs, og der et vigtig element 

for at understøtte trivslen! Året har budt på nogle gode emneuger, 

hvor billederne er fra. Der har også være ”Nordisk Uge”, hvor børnene 

besøgte et nyt nordisk land hver dag. 

 

Sang og musik kan noget helt særligt – hvilket vi ofte oplever på vores 

skole. Dog var det en helt særlig dag til MELODI GRAND PRIX, da vi 

skulle synge live i radioen, hvor Musikskolen Herning var kommet for at 

hjælpe til. Ud over det fine besøg fra radio og musikskole, kiggede 

Christian fra Ramasjang også forbi.  

 

Derudover kan vi nu snart glæde os til at tage den NYE MULTISAL i brug! Den har være længe undervejs, 

men vi er nu ved at planlægge indvielsesfest – så det glæder vi os til. Multisalen er blevet til i tæt samarbejde 

med Børnehaven, for også at imødekomme deres stigende børnetal, hvilket vi jo kun kan glæde os over.  

Den 20. September 2018 afholdte vi i samarbejde med Snejbjerg Skole, Kirkely og Børns Vilkår et velbesøgt 

arrangement omkring BØRNS DIGITALE LIV. Det var en yderst spændende aften, men nogle gode 

diskussioner og refleksioner over et vigtigt emne. Tak for opbakningen!   

 

Trivsel og læring fås i mange forskellige former, men vi er årets løb blevet en 

vigtig erfaring rigere. Det at skabe venskaber mellem unge og gamle kan 

noget helt særligt. Engbjergskolen har været med i et nyt projekt kaldet 

HEARTWORK. Et projekt, hvor 4. klassen har fået forkælelsesmakkere blandt 

de ældre på Plejehjemmet Rosenlund. Det ugentlige møde mellem 

generationerne har givet utroligt meget for både elever og ældre. Stunderne 

er desuden skildret løbende af TV Midt Vest.  

 

 

Vi har i årets løb oplevet et stort engagement fra vores ELEVRÅD, der også har deltaget flittigt på 

bestyrelsesmøderne. De gør et stort og flot stykke arbejde – stor cadeau til dem!  



Som ny skolebestyrelse- og ledelse var det for os vigtigt at få gennemgået skolen PRINCIPPER. Derfor har vi i 

året der er gået arbejdet med at gennemgå og rette principperne til. Arbejdet er endnu ikke færdigt, men 

målet er at vi kan skabe ét samlet dokument, hvor alle de reviderede principper er samlet. Det er også i 

princippet om kommunikation vi forbereder os på arbejdet med AULA.  

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at slå et slag for 

vores FACEBOOK side! Her kan i nemlig følge dagligdagen 

for vores skole og skolens nu 258 elever og 33 

medarbejdere (lærere, pædagoger, kontor, pedel og 

ledere).   

 

Vi har nu i BESTYRELSEN arbejdet sammen i ét år, nogle garvede bestyrelsesmedlemmer, nogle helt nye. 

Det første år har været brugt på en masse spændende ting, og vi er nu som bestyrelse for alvor klar til at 

tage fat på næste år. Bestyrelse består fortsat af;  

Kamilla Kvols (formand, forældre rep.) 

Camilla Gaasdal (næstformand, forældre rep.) 

Heidi Frederiksen (forældre rep.) 

Heidi Starcke (forældre rep.) 

Thorbjørn Christensen (forældre rep.) 

Winnie Westergaard (forældre rep.) 

Luise Sørensen (forældre rep.) 

Frederik Støttrup Lindberg 5A (formand elevrådet)  

Lærke Vinding Bjerg 6A (næstformand elevrådet) 

Bente Rosgaard (medarbejder rep.) 

Inge Vibeke Skyt (medarbejder rep.) 

Peter Schultze (viceskoleleder) 

Ulla Høgild Berg (skoleleder) 

 

HØRINGSSVAR i skoleåret 2018/2019 indsendt af bestyrelsen vedr.:  

- Ændringer af skoledistrikter i Tjørring 

- Implementering af ny ressourcetildelingsmodel 

- Budget 2019 

- Evaluering af forældresamarbejdet 

 


