Årsberetning Ørkildskolen
Skoleåret 2020/2021 er ved at rinde ud og dette har uden tvivl igen været et skoleår, som
har været anderledes end de fleste andre.
Først og fremmest skal der lyde et stort tak til og en hilsen alle børn, forældre og
medarbejdere for at få skoledagen til at fungere, så gnidningsfrit som muligt i det foregående
år. Der har været så mange ændringer i hverdagen for alle, nærmest fra uge til uge og
alligevel er det lykkedes at komme igennem skoleåret på bedst mulige måde!
Året startede ud med at der blev skiftet ud på næsten samtlige pladser i skolebestyrelsen,
hvilket har været helt fantastisk at se så stor opbakning til skolebestyrelsen. Så det har
været et stort velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen.
Selvom det har været en hel ny bestyrelse har vi arbejdet med at finde ud af, hvilke steder vi
kan være med til at forbedre skolen, og vi har blandt andet haft følgende op og vende i løbet
af skoleåret:
Forårs SFO:
Vi har fået vendt forårs SFO og de udfordringer der har været ved dette tiltag, og især under
disse omstændigheder der har været i dette skoleår.
Dette punkt er noget vi har været særligt opmærksom på, da overgangen fra børnehave til
skole skal foregå på en ordentlig og tryg måde, så både børn og forældre føler sig mødt på
en måde der gør, at børnene glæder sig til at komme på skolen, både i forårs SFO, men
også når de skal starte i 0. klasse.
Skolegården på afd. Byen
Vi har også drøftet skolegården nede på afdeling byen, og der sker snart en forbedring i den
store skolegård, således at der ikke bare er asfalt, som børnene kan løbe rundt på. Det
bliver rigtig godt for børnene og noget som de har givet udtryk for de seneste år, at de gerne
ville have forbedret, så nu venter alle bare i spænding på den bliver anlagt.
Hal
Vi har i skolebestyrelsen de seneste mange år og også i år arbejdet på at forbedre
faciliteterne til idræt og bevægelse. Dette har vi gjort ved at der er blevet udarbejdet et
forslag til en mulig hal ved siden af afd. øst, som vi har præsenteret for kultur- og
fritidsudvalget i håb om at få tilkendegivet den gode idé og forhåbentlig økonomisk støtte

sålunde at projektet kan blive realiseret. Vi venter dog stadig på svar på vores ansøgning, så
det venter vi i spænding på til efter sommerferien!
Diverse:
Vi har af andre punkter valgt at skifte fotograf til skolefoto, så fra næste skoleår bliver det en
lokal udbyder (Click) der kommer til at stå for fotograferingen af børnene på skolen.
Derudover har vi fået lagt nogle små film ind på hjemmesiden i løbet af året, så hvis man
ikke har været inde og se, muligvis kommunens flotteste hjemmeside endnu, så kig ind og få
et indblik i skolens hverdag via den.
Til sidst har vi også været med til at ansætte nogle nye medarbejdere, som forhåbentlig kan
være med til at skabe verdens bedste skole, som Palle lovede at gøre Ørkildskolen til da vi
ansatte ham.

Næste skoleår
Vi håber på at næste skoleår bliver et mere normalt skoleår, hvor klasserne igen kan være
sammen på kryds og tværs og nogle klasser kan komme afsted på lejrskole.
Vi kan formodentlig mødes på tværs af matrikler til de årlige festdage, som Ørkildfesten og
torvedagen. Så lad os krydse fingre på at vi mødes efter sommerferien til en mere
normaliseret skoledag, med det bedste fra før corona-tiden og med de ting vi har lært i det
sidste skoleår af positive tiltag.
God sommer til alle.

På vegne af skolebestyrelsen
Philip Haugaard, formand.
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