Nyt fra bestyrelsen – december 2014
2015 er lige om hjørnet, og bestyrelsen har holdt årets sidste møde.
I 2014 har vi i bestyrelsen som de fleste ved, især koncentreret os om
lokalesituationen – og fra første bestyrelsesmøde i 2015 vil vi fortsat arbejde på at
finde nye muligheder for at udvide skolen sådan at lærere og elever kan få al den
plads de har brug for, til at udfolde sig.
I 2014 har vi også arbejdet en del med trivslen på skolen – og det arbejde vil
fortsætte i det nye år.
Skolen har gennem den seneste tid desværre oplevet at det bliver sværere og
sværere at gennemføre undervisningen. Eleverne får større og større besvær med
at skelne mellem et ja og et nej, mellem uro og ro, etc. Mange af vores børn synes
at tro at meget er til diskussion, og at reglerne for hvad man må og ikke må, ikke
gælder dem. Det betyder rigtig meget for den undervisning lærerne gerne vil
give børnene, og skolen har derfor besluttet for alvor at sætte konsekvent ind
over for dette – et tiltag bestyrelsen bakker op om.
Hvad gør vi?
Vi strammer op, for det lader til at nogle af eleverne (igen) skal lære at gå i skole.
Vi bliver langt mere konsekvente og synlige: Når vi siger nej, så mener vi det –
det skal ikke forhandles. Når vi beder om ro, så mener vi det – for
undervisningen skal være rar for dem der gerne vil den.
Vi arbejder altså målrettet med hvad det vil sige at være en del af fællesskabet på
en god måde for alle – også for læreren og kammeraterne.
Hvordan?
Gentagelse, gentagelse, gentagelse: konsekvente regler og repetition af og
træning i hvordan man opfører sig i undervisningen. Hvis en elev er fysisk over
for de andre elever, hjemsendes han eller hun. Hvis en elev generelt har svært
ved reglerne og rammerne for undervisning, skrives der til hjemmet. Ved

gentagne gange indkaldes hjemmet til møde.
Hvorfor?
Vi oplever som sagt at rigtig mange af børnene mener at et nej skal diskuteres, og
at de rammer der stilles op for de andre børn, ikke gælder dem. Det vil sige at
lærerne ofte i undervisningen og til samlinger oplever at flere børn forstyrrer,
skaber uro og er medvirkende til at undervisningen ikke kan gennemføres – og
det gælder generelt for elevgruppen.
Skolen skal være et rart sted at være, her skal være mulighed for at vokse og
lære. Derfor har vi besluttet at arbejde målrettet for at vi igen kan blive det bedste
sted at vokse – for både børn og voksne.
Hvad forventer vi?
Opgaven er ikke en skolen kan eller bør løfte alene – og det er derfor
altafgørende at vi, forældrene, går forrest og er det gode eksempel. At vi er
opmærksomme på hvornår der skal diskuteres med børnene, og hvornår alene vi
sætter dagsordenen. Lærerne og personalet i Regnbuen regner ligeledes med at
vi derhjemme støtter op om skolens rammer og tiltag, og at vi følger op på den
kontakt der kommer fra skolen hvis der er behov for at vi som forældre gør
yderligere i forhold til netop vores barn.
I bestyrelsen er vi ikke i tvivl om at det arbejde der nu er sat i gang, er det helt
rigtige.
Og vi glæder os til sammen med jer, lærerne og personalet i Regnbuen at
fortsætte med det og meget andet godt i det nye år.

Til da, rigtig dejlig jul til jer alle og et forrygende nytår.
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