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ÅRSBERETNING
Forord

Østerhåbskolen er nu i gennem sit 2. år efter sammenlægningen af Torstedskolen og
Hattingskolen. I bestyrelsen arbejder vi kontinuerligt på, at få styrket sammenholdet,
så alle føler sig som en del af den samlede skole; Østerhåbskolen, ligesom vi ved, at
både ledelse og personale gør.
Skolebestyrelsen er sammenlagt af bestyrelserne fra de to nedlagte skoler. Alle
forældrevalgte repræsentanter fortsætter deres periode ud således, at
skolebestyrelsen fra 1. aug. 2018 igen er repræsenteret med 7 forældrevalgte
repræsentanter. Pr. 1. august 2015 bestod skolebestyrelsen af 10 forældrevalgte
repræsentanter, og pr. 1. aug. 2016 var der 9. Desuden deltager 2
elevrådsrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, skoleleder og 1
afdelingsleder.

Skoleåret 2016-2017 i tal
Ved skoleårets start var der 1310 elever fordelt på 55 klasser. SFO’erne havde ved
skoleårets start 518 børn – samlet på SFO og SFO2 på begge matrikler.

Arrangementer
Der har i 2016-2017 været afholdt følgende arrangementer for alle skolens elever:








Side 1

Første skoledag
Motionsdag fredag i uge 41
Juleklippedag
Juleafslutning
Skolefest i uge 10
Den nationale trivselsdag den 22. marts
Team Rynkebys Skoleløb den 7. april

ÅRSBERETNING
Politikker og strategier
I september blev kommunikationspolitikken for Østerhåbskolen godkendt i bestyrelsen
og gjort tilgængelig for alle på skolens hjemmeside. I strategien kan man læse om de
forskellige platforme vi kommunikerer på til og fra skolen, samt hvilke værdier vi alle
skal huske på i vores kommunikation – både på skrift og i tale.
I november mødtes hele elevrådet til en temadag omkring mobning. Elevrødderne blev
præsenteret for bestyrelsens udkast til en antimobbestrategi. Med udgangspunkt i
denne har elevrådet lavet deres egen, og de to strategier er efterfølgende blevet sat
sammen. Den 3. marts blev strategien præsenteret for alle skolens elever af
elevrødderne på den Nationale Trivselsdag. Strategien kan ses på skolens
hjemmeside.
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ÅRSBERETNING
Skoleårets planlægning
Indskrivning
Efter sommerferien 2016 startede 151 elever til at i 0. klasse på Østerhåbskolen. Ved
indskrivningen har forældrene mulighed for at tilkendegive et evt. afdelingsønske. I
sidste ende er det dog skolen, som bestemmer i henhold til bestyrelsens princip for
klassedannelse.
Alle i distriktet fik i 2016 opfyldt deres ønske, og således startede der 47 elever på
Hattingafdelingen og 104 elever på Torstedafdelingen i skoleåret 2016-17. Klassernes
størrelse er mellem 23 og 27 elever i hver.
Bevægelse i undervisningen
På baggrund af en forældrehenvendelse angående manglende bevægelse i
undervisningen, blev der i foråret sat en ekstra evaluerende indsats ind blandt
personale og elever. Ledelsen sendte et spørgeskema ud til personalet, og skolens
bevægelsesinspiratorer lavede fokusgruppeinterviews med eleverne.
Evalueringen viste, at der bliver dyrket meget bevægelse i undervisningen. Det kan
dog italesættes yderligere for eleverne, hvornår bevægelsen inddrages i
undervisningen. I skoleåret 2017-2018 får alle medarbejdere yderligere inspiration til
bevægelse i undervisningen, da skolen i uge 32 får besøg af en af læringskonsulent,
som vil komme rundt i alle skolens afdelinger.
Fagfordeling
Der er ændringer i forhold til anvendelsen af timerne i understøttende undervisning.
Således vil der næste skoleår være læringsbånd i alle klasser, studietid og UUV-timer
med en pædagog fra afdelingen. Der vil være mål for den understøttende undervisning
og en tydelighed omkring det. Efter midtvejsevalueringer med det pædagogiske
personale er der et klart ønske om, at indskoling og mellemtrin Torsted næste år
organiseres som årgangsteams. Dette vil give flere fordele og muligheder for
yderligere samarbejde på årgangen.
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ÅRSBERETNING
Renoveringer mm.
Legeplads ved Etteren – Torstedafdelingen
Legepladsen i den indre skolegård på Søndre Torstedvej 1 trænger til en renovering.
Det er kommunens ejendomscenter, der har ansvaret for vedligeholdelse af skolens
udendørsarealer. Skolen er derfor i løbende dialog med ejendomscenteret, og der er
pt. udarbejdet et forslag fra en arkitekt. Ejendomscenteret har afsat en sum penge til
projektet, og bestyrelsen har nedsat et udvalg, som skal forsøge at rejse midler til at
betale resten af renovationen og diverse forbedringer. Udvalget består af: Arendse,
Henriette, Charlotte og elevrådet. Udvalget påbegynder arbejdet først i det nye
skoleår.
Udsmykning
Billedkunst valgholdet har udsmykket Etterens læringscenter under overskriften ”Et
godt sted at være – et godt sted at lære”. Udskolings fløjens vægge er ligeledes blevet
dekoreret med malerier inspireret af de fag, som eleverne har. Begge projekter er
blevet meget vellykkede, og der vil snarest komme billeder af det på skolens
hjemmeside.
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ÅRSBERETNING
Skoleboderne
Vi har fået ny leverandør af mad i boderne på skolen: Horsens Ungdomsskole.
Ungdomsskolen leverer et sundere alternativ, end det mad vi fik før, og priserne er en
smule lavere. Eleverne er meget positive overfor de nye muligheder, så ordningen
fortsætter indtil videre.
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ÅRSBERETNING
Skole/hjem-samarbejdet
I forlængelse af kommunikationspolitikken arbejdes der i bestyrelsen på en politik
omkring skole/hjem-samarbejdet. Politikken skal angive nogle retningslinjer for hvilke
forventninger, der er fra skolens side til hjemmet, og hvilke forventninger, der er fra
hjemmet til skolen.
I forbindelse hermed har bestyrelsen drøftet en styrkelse af forældreinddragelsen i
hverdagen. Et forslag til dette er oprettelse af en forældrebank via forældreintra, hvor
forældre kan byde ind med fx virksomhedsbesøg, oplæg, workshops eller andet til
eleverne. Mere information om dette følger.
Næste skoleår vil der komme en ny model for skole-hjem-samtalerne. Der er behov for
en ensretning i forhold til afvikling af samtalerne, da mange forældre oplever uens
tilbud. Næste skoleår vil man ligeledes forsøge at skabe mulighed for samtaler med
barnets faglærere. Der vil komme mere information omkring det på forældremøderne i
august/september.
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ÅRSBERETNING
Skolefesten

Årets skolefest i uge 10 var igen en stor succes. På begge afdelinger var der i år
kinesisk lotteri med mange rigtig flotte præmier. Tak til vores mange sponsorer herfor.
En god skolefestuge er meget afhængig af forældreopbakning og trods en succesfuld
uge i år, vil vi rigtig gerne have endnu mere forældreopbakning til næste år. Når alle
hjælper til, bliver det hele lidt sjovere.
Skuespillene på begge afdelinger var fantastiske; Hattingafdelingens 6. årgang
spillede Kærlighed, krudt og kameler og 9. årgang spillede West Side Story.
Panduro spillede i år musik på begge afdelinger og Steam Light lavede diskotek for
udskolingen. Alle aftener gik forrygende og vi er kommet ud med et pænt overskud.
Overskuddet går til udsmykning af skolen, kulturelle arrangementer og andet, der
kommer eleverne til gode.
Til næste års skolefest vil der blive kigget på, om lotteriet kan organiseres bedre og om
elever/lærere evt. kan inddrages. Vi vil også satse på, at man vil kunne købe
billetterne enten online eller via en app.
I år kunne man som noget nyt ikke bestille mad på forhånd til skolefesten på
Torstedafdelingen. I stedet skulle klasserne hver især selv medbringe mad. Der er
fordele og ulemper ved begge løsninger. Der ville komme en opfølgende evaluering
herpå i festudvalget.
Skolefesten i skoleåret 2017/18 vil ligge i uge 9.
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ÅRSBERETNING
Elevrådet
Østerhåbskolens tre elevråd har i skoleåret 2017/18 haft to temadage sammen: en i
november omkring mobning og en i marts, hvor Danske Skole Elever stod for en
workshop omkring inklusion. Temadagen om mobning i november mundede ud i
skolens Antimobbestrategi, som elevrødderne præsenterede for resten af skolens
elever til den Nationale Trivselsdag den 3. marts.
I april organiserede elevrådet Rynkebyløbet for hele skolen til stor succes igen i år. Vi
løb over 5.700 kilometer til sammen på én time.
På Torstedafdelingen har elevrådet opfordret til, at der blev indkøbt og opstillet
borde/bænke sæt til brug til gruppearbejde på mellemtrinnet og i udskoling.
Opfordringen blev imødekommet og der er nu borde/bænkesæt i begge fløje.
På Hattingafdelingen er der igen med stor succes blevet afviklet elevrådsaktivitetsdag.
Elevrødderne havde planlagt 14 poster med aktiviteter, som resten af afdelingens
elever kom rundt til i løbet af dagen.
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Kontaktoplysninger
Titel og navn:

Telefon:

Mail:

Formand:
Pernille Hjorth Astrup Jensen

4087 9852

amalielund@mail.tele.dk

Næstformand:
Laila Fogh
Skoleleder:
Charlotte Kærsaa
Viceskoleleder:
Jesper Stensig Tange

2712 8515

4032 9445
2055 4206

laila.fogh@skolekom.dk
chkar@horsens.dk
jsta@horsens.dk

Forældrerepræsentant:
Iben Shil Christensen

2078 7298

Forældrerepræsentant:
Rikke Svare Holm Sennels

50941769

Forældrerepræsentant:
Anette Bach Jensen

2366 6928

anette.b.jensen@velux.com

Forældrerepræsentant:
Arendse Marlene Lillesø Hansen

4268 3332

arendse.lillesoe@gmail.com

Forældrerepræsentant:
Anita Kjær Madsen

2081 3256

anitakmadsen@stofanet.dk

Forældrerepræsentant:
Birgit Boisen

2619 9557

bibo@profibermail.dk

Forældrerepræsentant:
Henriette Kristensen

2096 6474

krhenri@alka.dk

ibenshil@yahoo.com
rikkesholm@yahoo.dk

Elevrepræsentant:
Nina Givskov Myklebust

nina.givskov.myklebust@
torstedskolen.dk

Elevrepræsentant:
Victoria Stub Precht

victoria.stub.precht@
torstedskolen.dk

Medarbejderrepræsentant:
Pernille Holm

2940 1987

pern119f@horsens-skoler.dk

Medarbejderrepræsentant:
Per Bukhave

4081 8772

per.bukhave@ skolekom.dk

Byrådsmedlem:
Susan Gyldenkilde
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posg@horsens.dk

