Årsberetning 2019


Det første år er gået med den nye skolebestyrelse. Vi har måtte skifte to medlemmer
ud pga børnene er stoppet på Firkløverskolen. Vi har fået tre nye medlemmer Pia
Jacobsen, Louise Byrge Sørensen (Randers-afdelingen) og Gitte Martin (Mørkeafdelingen). Vi er kommet godt i gang 😊



Netværk for specialundervisning, Paulina deltager. Hun er blevet medlem af
styregruppen og de har haft møde d.7.9.2019 på Firkløverskolen og skal mødes igen
d.24.10.2019. Der bliver udvekslet erfaring og diskuteret hvad der er pt fylder rundt
omkring i de forskellige special undervisningstilbud.



Vi har dannet nye arbejdsgrupper i efteråret 2018, da vi havde visions seminar. Vi
havde et spændende seminar, hvor vi snakket om hvilken retning, vi vil med
Firkløverskolen og hvad vi kunne tænkes os at fokusere på. Lige før seminaret havde
politikerne i Randers valgt vi skulle spare 1, 7 millioner kroner, det var selvfølgelig
også en vigtig faktor til, vi var nødt til at snakke om hvilken fremtid vi så for skolen.
Vi fik dannet nye grupper og den ene gruppe arbejder med at skabe arrangementer
for forældre, hvor vi tager forskellige emner op, der er relevante for hverdagen. Vi
havde det første møde i april, Det foregik i Randers og vi havde besøg af myndighed
og handicap fra Randers kommune. Vi vil gerne have to om året, datoerne bliver lagt
ind i årshjulet, så man i god tid ved hvilke dage det drejer sig om. Næste gang er
d.13 november og emnet vil være ”hvad sker der efter Firkløverskolen” Vi får besøg
af myndighed og handicap igen, samt CSV (et STU-forløb) samt en privat udbyder
af et STU tilbud. Derudover har vi også haft en arbejdsdag i januar 2019 hvor vi fik
laver cykler. Vi havde en hyggelig lørdag en flok forældre og børn, vi fik snakket,
børnene leget og selvfølgelig lavet en masser cykler også havde Lillian (lærer fra
Randers) sørget for mad til os 😊



Skolerådet; Randers kommune har dannet et skoleråd, hvor alle skolebestyrelses
formand mødes med skole og uddannelses udvalget og tager emner op der er
relevante for folkeskolerne i Randers. Jeg har været afsted tre gange, og de to af
gange har det omhandlet besparelserne på specialområdet, og den ene gang har vi
fået præsenteret en tildelings model til hvordan tildeler penge til den enkelte
folkeskole. Dermed menes hvordan man fordeler pengene så der bliver taget hensyn

til de forskellige elementer der er spil på de enkelte skoler. Den ene af gange
diskuteret vi eksempel vis kørsel til og fra specialtilbud. Idet man i første udkast fra
kommunen havde bestemt, børnene kun kan kom hjem efter endt skole eller kl.17.00.
Men de hørte os forældre og man har lavet et nyt forslag, der bliver gældende fra 1
oktober 2019. man kan stadigvæk diskutere det nye forslag, men det er trods alt
bedre end det første……


Ny skole; Vi bliver til en skole sammen med Vesterbakke skolen, en del af de
besparelser Randers kommune har vedtaget. Vi skal have ny skoleleder, jeg er en del
af ansættelsesudvalget og det sammen er formanden for Vesterbakke skolen. Vi har
allerede et tæt samarbejde, vi har oprettet en gruppe der hedder titusindstemmer.
selvom politikerne i Randers kommune har valgt at spare på vores skoletilbud, så har
vi ikke tænkt os at give op. Vi har flere skibe i vandet, så de ikke glemmer os…. Jeg
har klaget til Ligebehandlingsnævnet, vi har samlet klaget til klagenævnet for
specialundervisning, de har så informeret os om, vi først kan klage, når vores børn
bliver revisiteret i løbet af efteråret. Men indtil videre har de sendt vores klage til
tilsynet for kommunerne. Lousie Byrge og jeg sendt dog allerede en klage afsted til
tilsynet for kommunerne i begyndelsen af juni, så vi forventer snart svar. Derudover
har Kasper Fuhr klaget til ombudsmanden. Så har ikke helt opgivet kampen for vores
børn….



SFO, hvad skal jeg sige… det har været et ret kaotisk forløb fordi
forvaltningerne/pladsanvisningen ikke har været klar. Men er stadigvæk velkommen
til at ringe til mig, hvis man har spørgsmål. Jeg har snakket med myndighed og
handicap, desuden har jeg snakket med Steen Bundgaard (formand for skole- og
uddannelsesudvalget). Der skulle også gerne komme en kontakt person, som man
kan ringe til ved Randers kommune, der kan hjælpe en.



Jeg vil stadigvæk gerne opfordre jer til at melde jeres børn til SFO, det er vigtig for
vores børn med relationer og hvis man ikke har relationer udenfor skolen, så er SFO
en mulighed for at skabe/styrke relationer for vores børn.



Fremtiden er usikker, man er ikke færdig med at spare på vores tilbud, der mangler ti
punkter at blive behandlet i forhold til at reducere udgifterne på specialundervisning.
Der er dog kommet et nyt forslag, der lige er blevet vedtaget i byrådet. Det er med
fokus på de ti punkter bliver sløjfet og i stedet for kommer der loft på de forskellige

specialskoler, det vil sige at specialskole eleverne skal tilbage til specialklasser. Man
danner et udvalg, der skal se på hvilke loft der eventuelt kan være på specialskolerne
i Randers. Skolerådsformanden er en del af udvalget og det er heldigvis Henriette
Malland, som er formand på Vesterbakke. Der er udarbejdet en rapport, der
beskriver at en kommune som Randers skal have mellem 180-236 elever på special
skole. I Randers er der ca 380 elever på specialskole. Så det er spændende hvad
fremtiden bringer……

