
Årsberetning for Øster Snede Skoles bestyrelse skoleåret 
2017/2018. 
 
En dejlig varm og lang sommer er gået og skoleåret 18/19 på Øster Snede Skole er godt 
igang. Jeg håber, at I alle har nydt den dejlige varme sommer, som vi blev beriget med i år - 
nydt at holde fri fra skole, arbejde og lektier og nydt tiden sammen med familie og venner. 
Håber at  alle er fyldt godt op og klar til at trække i arbejdstøjet igen og få det bedste ud af 
det nye skoleår. 
 
Inden ferien sagde vi farvel til Inge, Lillian, Hanne, Rikke, Lene og Karen. En stor flok som 
hver især har bidraget til skolen i mange år og som tæller rigtig mange års erfaring.  
Efter ferien sagde vi heldigvis velkommen til nye gode og kompetente kræfter. Velkommen til 
Carina, Anja, Camilla og til Rikke på kontoret (som startede inden sommerferien). Det er jo 
altid vemodigt at sige farvel til gode medarbejdere - men dejligt og opløftende, når vi kan 
sige velkommen til nye og gode kræfter! Det er også dejligt at mærke, at samarbejdet på 
skolen allerede er godt igang. I skolebestyrelsen glæder vi os meget til samarbejdet med de 
nyansatte. 
 
Skolebestyrelsen 
I skolebestyrelsen er der også sket store forandringer. Som I alle er bekendt med var der 
skolebestyrelsesvalg i foråret. Det blev dog et fredsvalg - så vi fik ikke brug for den store 
valgkampagne denne gang.  
I denne valgperiode har vi valgt at 1. og 2. suppleanterne sidder med og deltager i vores 
møder. Dette har vi valgt fordi, at det som suppleant er lettere at træde ind, hvis der bliver 
brug for det, men også for at vi er flere om, at give vores besyv med og løfte opgaverne til de 
enkelte møder. Vi nyder, at være en god flok omkring bordet, når vi holder møder og synes 
det giver nogle gode samtaler og snakke i bestyrelsen. 
Følgende sidder nu i skolebestyrelsen på Øster Snede Skole: 
Forældrerepræsentanter: Niels Toft Jørgensen (Johan 0. kl., Kristoffer 3. kl. og Emil 5. kl.), 
Hanne Keith (Julie 1. kl.), Jonas Guldberg (Johannes 1. kl.), 1. suppleant: Karen Marie 
(Laura 2. kl., Mathias 6. kl.), 2. suppleant: Lene Hyldborg Sørensen (Simon og Marie 4. kl. + 
Thomas 5. kl.).  
Henriette Rasmussen (Noah 3. kl.) er valgt som næstformand og undertegnede Berit 
Kildedal Kjærgaard (Mathias 4. kl) som formand. 
Lærernes repræsentanter er: Randi Andersen og Hanne Enemark samt ledelsen i form af 
Mads Paaske og Carina Lindstrøm Christensen. 
Derudover har vi en 3. og 4. suppleant som er Lisbeth Buch Kring (Clara 2. kl., Rasmus 4. kl, 
Thea 6.kl.) og Lene Skovgaard Jensen (Cecilie 1. kl.), som vi vil gøre brug af hvis der bliver 
behov for en hjælpende hånd eller hvis flere medlemmer træder ud af bestyrelsen i utide. 
 
Jeg synes, at vi allerede er kommet godt i gang i den nye bestyrelse, og jeg glæder mig til 
det fremadrettede arbejde i skolebestyrelsen. 
 
 



I skolebestyrelsen har i vi i årets løb været omkring mange emner og arrangementer, og jeg 
vil her prøve at gengive lidt af det vi har beskæftiget os med i årets løb. 
 
Samarbejde med elevrådet 
Til skolebestyrelsens møder, som foregår ca. en gang om måneden, inviteres elevrådets 
formand og næstformand som oftest. De deltager i den første del af vores møder, hvor vi 
prøver at sætte de punkter på som er relevante for elevrådet at deltage i. 
Det kunne f.eks. være planlægning af årets trivselsdag, som elevrådet står for at planlægge 
og gennemføre. I år har elevrådet også arbejdet med at udforme vores antimobbestrategi, 
som de har præsenteret på et skolebestyrelsesmøde. Endvidere evaluerer vi også 
skolefesten sammen og snakker om evt nye tiltag og ideer. 
Jeg synes, at det er givende og frugtbart at mødes med eleverne og høre hvad de tænker og 
mener, og jeg synes det giver god mening med vores møder sammen. 
I vores nye bestyrelse er det Hanne Enemark der arbejder med elevrådet og er 
kontaktperson til dem. 
 
Trafik 
I den gamle bestyrelse arbejdede vi en del med trafik og sikker skolevej. Vi fik som bekendt 
også lavet flere forbedringer i Øster Snede, som vi nu kan nyde godt af. Flere fartdæmpende 
foranstaltninger og en cykelsti på Ribevej. Vi kunne i skolebestyrelsen godt have tænkt os, 
at cykelstien gik helt ind til skolen, men det ønske er ikke blevet efterkommet i denne 
omgang. Dog tænker vi, at stien er lavet på en sådan måde, at det er en mulighed at 
efterkomme vores ønske på et tidspunkt.  
Man kan jo altid ønske sig mere - men vi synes egentlig, alt taget i betragtning, at vi er blevet 
hørt og at vi har fået tilgodeset nogle af de ønsker vi havde til trafiksikkerheden i Øster 
Snede. 
 
Personalets dag 5/10-17 
Traditionen tro havde vi også i år fokus på personalets dag.  
Traditionen kommer egentlig af, at man internationalt (i over 100 lande) hvert år i 
begyndelsen af oktober fejrer lærernes dag. 
På Øster Snede Skole har vi valgt, at det er hele personalet vi fejrer, så derfor har vi i 
skolebestyrelsen kaldt det for personalets dag. 
I år fik alle medarbejderne en medalje! Skolebestyrelsen havde været rundt i alle klasser og 
snakke med eleverne om, hvilke positive tillægsord de kunne sætte på deres lærere. Disse 
ord havde vi samlet på en medalje, som medarbejderne fik om halsen til morgensang. Der 
blev smilet og grinet af de mange ord, som vist for de flestes vedkommende var 
genkendelige. 
Selvfølgelig havde vi også købt lidt lækkert morgenbrød og kage til personalets 
formiddagskaffe den dag. 
 
Skolefest 
Skolefesten er hvert år noget ganske særligt på Øster Snede Skole, og det var den 
selvfølgelig også i år. 6. kl. lavede i samarbejde med et par skuespillere fra Komediehuset 
fra Horsens en fin forestilling omkring eventyret om “Den Standhaftige Tinsoldat”.  



Jeg blev igen i år imponeret over, hvad børnene kan få opbygget på blot en uge, og vi var 
enige i skolebestyrelsen om, at skolens investering i Komediehuset i ugen op til skolefesten 
er alle pengene værd. 
I det hele taget forløb skolefesten planmæssigt, og jeg synes personligt, at det er en 
fornøjelse at se, hvordan børnene bare hygger sig med at gå rundt til alle aktiviteterne 
sammen med vennerne.  
Vi har hvert år et fint overskud fra skolefesten. Penge som kommer ind på skolebestyrelsens 
konto og som vi gennem året har mulighed for at give til forskellige ting. Det kan være nye 
tiltag på legepladsen eller tilskud til skoleture eller lignende. Så tak fordi I som forældre hvert 
år putter penge i lommerne på jeres børn, når vi holder skolefest. Pengene går tilbage til 
gavn for jeres egne børn. 
 
Dialogmøder 
2 gange om året er formænd og næstformænd i alle kommunens skolebestyrelser inviteret til 
dialogmøde sammen med Udvalget for Læring i Hedensted Kommune.  
Til disse møder har vi i skolebestyrelsen mulighed for at bidrage til dagsordenen og komme 
med de ting der fylder i vores lokale arbejde. 
Disse møder giver os mulighed for at snakke med politikerne direkte, og jeg oplever, at de 
lytter til det vi kommer med og i visse tilfælde også tager det med videre i deres arbejde. 
 
2 - dags modul i SFO 
Sidste år fik vi indført  2 - dags modul som prøveordning i Hedensted kommune. Denne 
ordning har fungeret godt og hensigtsmæssigt, og der har været en fin tilslutning til 
ordningen på de forskellige skoler. Derfor er ordningen i kommunen blevet gjort permanent. 
Jeg ved, at man i Øster Snede Skoles SFO vil arbejde med at gøre tilbuddet til de større 
børn mere attraktivt. Så overvej om det er en mulighed for dit barn med et 2 - dags modul, 
som en overgang, i stedet for at barnet meldes helt ud af SFO’en. 
 
Samarbejde med børnehavens bestyrelse 
Som noget nyt i skolebestyrelsen skal vi mødes med børnehavens bestyrelse.  
Vi har på tværs af institutionerne en ambition om, at Øster Snede Skole, Øster Snede SFO 
og Øster Snede Børnehus kan få et samarbejde op at stå. Et samarbejde hvor ansatte og 
brugere skal lære hinanden bedre at kende på tværs af institutionerne og hvor vi evt. kan få 
gavn af hinandens ressourcer. 
I skrivende stund har vi endnu ikke mødt hinanden i det regi, men vi glæder os i 
skolebestyrelsen til at komme i gang med det samarbejde. 
 
Åbent hus 20/6-18 
Som I alle har bemærket fik vi inden ferie nye inventarer i aulaen og ned af mellemtrinnets 
gang. Skolen har sparet op over nogle år, og det har gjort det muligt at give skolen et løft 
rent indretningsmæssigt. 
Dette ville vi gerne vise frem for interesserede og dermed også lave lidt reklame for vores 
skole. Derfor inviterede vi til vi åbent hus inden sommerferien. 
Vi blev positivt overraskede over den store tilslutningen og det positive fremmøde der var 
den aften. Der var både nye og gamle elever, pensionister fra byen og omegnen og rigtig 
mange af skolens nuværende elever og forældre. Det var fantastisk at mærke opbakningen 



til skolen - og vi følte virkelig at det var en festdag. Det blev da også fejret med både chips 
og bobler! 
Tak til alle jer der kom - og tak til personalet for den energi og alt det arbejde I har lagt i det 
projekt. Jeg synes, at det er et flot resultat, og jeg kan fornemme, at elever og ansatte nyder 
de nye omgivelser og de muligheder de giver. 
 
 
Dette leder mig hen til, at jeg også gerne vil sige velkommen til jer elever og forældre, der er 
nye på Øster Snede Skole. Jeg håber, at I er blevet taget godt imod og at jeres børn trives 
og har det godt.  
Jeg håber også, at vi som har haft børn på skolen i flere år stadig husker på, at tage godt 
imod de nye elever som kommer til vores skole. Inviter de nye ind i fællesskabet og sørg for 
at få lavet nogle legeaftaler og lignende, så børnene føler sig velkomne og hurtigt bliver en 
del af fællesskabet i klassen og på skolen. Det er så vigtig en opgave! 
 
Til slut vil jeg ønske alle et godt og lærerigt skoleår! 
Tak til skoleledelsen, skolens ansatte og til skolebestyrelsen for godt samarbejde i det 
forgangne år. Jeg glæder mig til samarbejdet i skoleåret 18/19, både til hverdag og til fest. 
 
På skolebestyrelsens vegne 
Berit Kjærgaard 
Skolebestyrelsesformand 
 
 


