Beretning 2009/10 Højmarkskolen
Indledning
Højmarkskolen har udviklet sig til at være en af de bedste skoler i Vejen kommune gennem de
seneste år. Dette er vi glade for i bestyrelsen for det er vigtigt at vore børn får en tryg og god
skolegang til at give dem ballast til deres videre færd gennem livet. Jeg føler at skolen lever op til
hvad der kan forventes af en folkeskole på alle plan, dette kan vi også nu se bære frugt med en
stor elevtilgang. Vi har gennem tiden arbejdet meget med at skabe en positiv ramme omkring
elevernes dagligdag, det være sig både i undervisning, lokaler og omtale. I min beretning vil jeg
komme ind på nogle af de tiltag der er sket for at dette er opnået og kan bibeholdes.
Målsætning
Noget af det første vi som bestyrelse for 4 år siden syntes manglede her på skolen var en
målsætning for hvordan vi ville have at vores skole skulle være og udvikle sig. Det fik vi lavet og har
siden haft megen glæde af det. Jeg tror at den positive udvikling vi har været igennem de seneste
år for en stor dels vedkommende udspringer af vores arbejde med at lave denne målsætning og
senere bruge den i vores dagligdag. Specielt syntes jeg at nye ansøgere til lærestillinger meget tit
gør opmærksom på deres glæde ved at de kan se hvad vi står for inden de sender en ansøgning.
Dette bevirker så også at vores nye lærere ved hvad de kan forvente og hvad vi forventer af dem
når de kommer her.
Sundhedspoltik
Som en naturlig forlængelse af vores målsætning har vi arbejdet med en sundhedspolitik i vort
sundhedsudvalg. Politikken er meget enkel da vi gerne ville kunne leve op til den. Vi vil gerne lære
eleverne at tage stilling til deres egen sundhed, det være sig kost, motion, psykiske sundhed. Dette
gør vi bl.a. ved powerpauser, legepatruljer etc. Vi er i den forbindelse også meget glade for den
madordning der er kommet på benene takket være Medius, ordningen er meget fleksibel, da det
er muligt at bestille indtil kl. 9.00 for levering samme dag. Maden der leveres er af meget høj
standard, både smagsmæssig og sundhedmæssig, alt sammen noget vi kan være meget tilfredse
med. De store elever er også begyndt at spise meget sundere da de ikke længere kører til bageren
i byen. Ordningen har været en succes lige fra første levering set fra vores stol.
Skolehjem samarbejde
Dette arbejde finder vi i bestyrelsen er noget af det vigtigste i forholdet mellem forældre og skole.
Der er i året løb blevet videre udviklet på elevplaner så de skulle være nemmere at følge op på.
Kontakten er også blevet nemmere i dagligdagen nu hvor vi har fået indført forældre intra, et
system der fungere godt og hvor de fleste forældre er brugere. Bestyrelsen har her op til
skolebestyrelses valget også brugt denne måde at kommunikere på. Vi føler at niveauet for
deltagelse af lærer til forældre samtaler er passende ud fra de penge vi kan afse i budgettet til
formålet. Der er ikke længere råd til at alle lærere deltager.
Fysiske rammer
Højmarkskolen har det sidste år gennemgået en stor modernisering af specielt naturfags lokaler,
hvilket også var meget tiltrængt. Det er blevet til nogle utroligt gode rammer for at kunne levere
en nutidig undervisning i disse fag, alt sammen noget der ikke var blevet realiseret hvis det ikke var
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fordi vores ledelse har formået at oparbejde et overskud som kunne medvirke til finansieringen.
Ligeledes er der blevet malet på mellem trinet og vi forventer at overbygningen bliver malet til
sommer. Indskolingen har her i vinter været gennem en renovering da der blev opdaget svampe i
tagkonstruktionen. Vi har gået stille med døren fordi vi ville undgå den omtale som Askov/malt
skole fik. Renoveringen er forløbet godt, dog har der i det daglige været lidt bøvl med lokaler, men
lærerne har klaret dette med bravur.
Vi tilbød Vejen kommune at vi gerne ville være med i udviklings arbejdet omkring etablering af
trådløse net på skolerne. Dette er langtfra forløbet tilfredsstillende og er først nu ved at være bare
nogenlunde stabilt, lidt mærkeligt når man derhjemme kan se hvor let det er at etablere!. Det vil
fremover blive muligt for elever at medbringe deres egen bærbar til notater. Vi har ligeledes gjort
kommunen opmærksom på at vi har langt færre Pc’er pr elev end de små skoler, dette håber vi
kommune har lyttet til.
Vi har i de sidste par år oplevet en voldsom kvalitets forringelse af rengøringen af vores skole. Der
er brugt meget tid på at få gjort rent som vi betaler for, dette skulle jo ikke være nødvendigt.
Temaplan
I forbindelse med Vejen kommunes temaplan besluttede politikerne sidste sommer at 7. Kl. skulle
overflyttes til overbygningsskolerne.
Det skabte selvfølgelig en stor debat i avisen, som vi herfra syntes var meget ensidig og hvor man
ikke debatterede det ”måske” udmærkede I at eleverne fik en sammenhængende undervisning i
overbygningen, vi har hidtil kunnet se en forskel i elevernes pensum når de kom her. Debatten har
også udelukkende gået på at småt er godt og stort er skidt, det kan vi nu ikke nikke genkendende
til her på stedet. Det har da også vist sig at langt de fleste elever har valgt os til i deres videre
uddannelse, det er vi naturligvis glade for. Vi har da også her på skolen gjort utrolig meget for at
informere forældre og involvere dem omkring overgange, politikker etc. det tror jeg har været
medvirkende til den, trods debatten, store tilmelding vi har fået til 7. Kl.
Vi har i år haft den sidste 10 klasse her på skolen, fremover skulle der være valgmulighed mellem
10. Klasse i vejen og Rødding. Men rent fysisk kan vore elever kun komme til Vejen, så gør dog
mulighederne ens for alle og saml det i Vejen nu!
Der er fra Vejen kommune stillet store krav til vores ledelse omkring udarbejdelse af kvalitets
rapport etc. Jeg syntes nok at dette er medvirkende til at vi får flyttet for meget fokus fra det at
udvikle undervisningen, til det at rapportere omkring hvordan det er gået historisk. Efterfølgende
kommer der så en rapport på over 300 sider som forventes læst af alle, bestyrelse, ledelse etc. Det
kan man ikke forvente at vi gør!!!. Brug dog 100 timer mere på at korte den ned til 50 sider, så
spares der minimum 500 timer bare på læsning ude på skolerne.
Fremover bliver det vanskeligt at skulle integrere elever med specielle behov i normale klasser da
der bliver skåret voldsomt i timetallene til støtte timer. Dette går udover den enkelte elev samt
dennes klassekammerater hvilket vi her på stedet vil forsøge at løse noget af ved en lille
omfordeling af midlerne. Der skal dog ikke herske tvivl om at det kan give store problemer og kan
komme til at kræve flere elever i specialklasser.
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Vores ADHD afdeling i det gamle folke bibliotek fungere godt, der er blevet gode rammer for at
undervisningen kan fungere i det daglige.
Der er blevet mulighed for en glidende overgang til at begynde i skolen. Vi har valgt her at lave
dele klasser i indskolingen i perioder og ikke gennemføre en egentlig flydende skolestart. Vi følger
selvfølgelig nøje udviklingen af nye tiltag på dette område for at gøre skolestarten så nem som
muligt for alle.
Eleverne
På Højmarkskolen har vi mange elever, men i det daglige fungere det tilfredsstillende næsten altid.
Eleverne er gode til at hjælpe hinanden, det være sig i vores legepatrulje, skolepatrulje og være
opmærksom på kammerater der har problemer.
Elevrådet har deltaget i bestyrelses møder året igennem og det er vi meget glade for. Det er altid
dejligt at høre at de unge mennesker er engagerede i deres daglig dag og har mange mulige
forbedringer som kan gennemføres for at lave en bedre skole.
Højmarkskolens kor er et stort aktiv for vores skole. Det er dejligt at se/høre deres fornemme
koncerter. De har lige afsluttet en succes fuld tur til Tyskland og Frankrig som ikke ville kunne
gennemføres uden alle de frivillige forældre der er omkring koret. Stor tak til dem og Susanne.

Lærerne
Højmarkskolens lærer er vort fundament for at vore børn kan det der forventes når de går ud af 9.
Kl. Fundamentet har gennem nu mange år og med mange forskellige personligheder fungeret
yderst tilfredsstillende. Tak til lærerne for deres store indsats i det daglige.
Ledelsen
Vores ledelse har virkelig forstået at få det maksimale ud af de resurser der er tildelt. Det er altid
dejligt at komme på kontoret for stemningen er altid fuld af godt humør og drillende blikke. På
vore bestyrelses møder føler jeg også at vi får den information vi efterspørger og indflydelse som
vi gerne vil have. Tak til jer alle.
Bestyrelsen
Jeg har nu været med i 4 år. Det har været utroligt lærerigt for mig at møde en helt anden verden
end den jeg kender derhjemme. Jeg behøver ikke at være den store pædagog for at flytte grise,
men det er nok også mit største problem her. Vi har haft et utroligt godt samarbejde med en god
dialog omkring de emner vi har haft på dagsordenen de sidste 4 år. Jeg vil gerne sige jer alle
sammen tak for jeres indsats i de forløbne år.
Det var vist hvad jeg havde på hjertet.
Spørgsmål?

