
Skolebestyrelsens Årsberetning 2017/18: 

 

Skolen i tal og fysiske rammer: 

Engbjergskolens elevtal pr. 1. august 2018 var 258 elever og 33 medarbejdere (lærere, pædagoger, kontor, 

pedel og ledere).  

Renovering af skolens tage og fællesarealer, som har været længe undervejs, er nu godt i gang. 

Renoveringen forventes færdig og klar til skoleårets start midt i august. Der er blevet udvist stor 

tålmodighed og fleksibilitet fra børnenes og personalet side, og fællesskabsånden på skolen har været stor.  

 

Ny skoleleder på Engbjergskolen: 

I vinter valgte vores skoleleder, Elise Cramon, at gå pension. Skolebestyrelsen var repræsenteret i 

ansættelsesudvalget, som gik i gang med processen med ansættelse af ny leder. Valget faldt på Ulla Berg, 

som kom fra en stilling som pædagogisk afdelingsleder på Lind skole. Ulla tiltrådte pr. 1. februar 2018. 

Velkommen til Ulla.  

 

Skolebestyrelsen: 

I løbet af efteråret og vinteren blev den nye anti-mobbestrategi formuleret og vedtaget. Arbejdet med den 

har været en proces over tid, hvor både elever, personale og forældre er blevet inddraget.  

I uge 44 havde skolen jubilæum, og det blev fejret med et stort åbent hus-arrangement. Det var en stor 

succes, og der var besøg af både nuværende og tidligere elever, ansatte, forældre og bedsteforældre.  

Skolebestyrelsen arbejder løbende med skolens principper. Vi laver opfølgning og reviderer løbende, især 

med trivsel og samarbejde for øje. Derfor vedtog vi først på skoleåret et nyt princip om 

legegrupper/swaggrupper for alle årgange på Engbjergskolen, til at understøtte trivsel og forebyggelse af 

mobning. Det første år er snart gået, og vi vil i bestyrelsen følge op på, hvordan det fungerer med det nye 

princip via feedback fra elever og forældre i klasserådene.  

Skolebestyrelsen har igen i år sendt en ansøgning om kortere skoledage til Herning Kommune jf. § 16 B i 

Folkeskoleloven. Dette fik vi bevilliget for skoleåret 2018/19.  

Ansøgningen lyder på at forkorte skoleugen med 2 lektioner for 4.-6. årgang. Den sparede ressource vil 

blive omsat til en tolærerordning i 2 lektioner, som søges udnyttet til læringssamtaler, feedback til eleverne 

på udført arbejde og feed-forward, samt holddeling.  

 

Hjul på Engbjerg: 

Projektet er implementeret i skolens daglige virke. Engbjergskolens elever cykler til diverse aktiviteter i 

nærmiljøet. Sidste år blev der opsat nye cykelstativer på skolens cykelparkeringsplads, og børnene er rigtig 

glade for de nye forhold. Mange af Engbjergskolens børn cykler til og fra skole.  

 



Valg til skolebestyrelsen: 

I foråret var der midtvejsvalg til skolebestyrelsen. Dvs. at 4 ud af skolens 7 forældrevalgte skulle på valg 

(genopstille eller skiftes ud). Da både formand, Marianne Troelsen, Jeanett Dencker Gam, Carsten Davidsen 

og Cristoffer Bach ikke ønskede at genopstille, lå der en opgave i at få gjort opmærksom på valget og finde 

nye forældre til bestyrelsen. Her var lagt et godt stykke arbejde i at få fokus på valget til skolebestyrelsen 

fra flere parters side. Vi vil gerne fremhæve det flotte arbejde som 3. klasse havde lagt i det. De havde lavet 

et entreprenant forløb, hvor de lavede valgplakater, som opfordrede forældre til at stille op eller stemme.   

Der var god opbakning til valgmødet, og der var flere som trådte til, og der er nu valgt 4 til bestyrelsen, og 

ligeledes fik vi 3 suppleanter. 

Bestyrelsen efter sommerferien er: 

Kamilla Kvols 

Heidi Frederiksen 

Heidi Starcke 

Thorbjørn Christensen 

Camilla Gaasdal 

Winnie Westergaard 

Luise Sørensen 

Bente Rosgaard 

Inge Skyt 

Peter Schultze 

Ulla Høgild Berg 

 

 

Bestyrelsen har i skoleåret 2017/18 givet udtalelse/høringssvar vedr.: 

 

- Kvalitetsrapporten 2016/17 

- Vision strategi og handleplan for PLC 0-18 år i Herning Kommune 

- Budgetforslag 2017-2021 


