
 

 

Skolebestyrelsens årsberetning 2018-19 

Principper for skolens virksomhed  

Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for skolens virksomhed. På skolens hjemmeside 

findes de gældende principper. Bestyrelsen har i indeværende skoleår revideret og vedtaget 
principperne inden for følgende områder:  

- Principper for undervisning 

- Principper for pædagogiske forhold 

- Principper for skolens sociale liv 

Skolens ledelsesniveau  

1/4-2019 har vi sagt farvel til Peter Brandt, der er blevet skoleleder på Høng Skole.  

Det har betydet, at vi fra den 1/5-2019 har ansat Hanne Vinten, der er blevet afdelingsleder 

for 0.-1. årgang og vores SFO-del i indskolingen.  

Lotte Tofte er blevet omplaceret til at være afdelingsleder for 2.-5. årgang samt leder af vores 
Miniklub og Klub.  

Souschef Britta Thomsen er afdelingsleder for 6.-9. årgang. 

Fokus på det timeløse fag ”Job og Uddannelse” 

Alle elever bliver på 8. og 9. årgang løbende vurderet i forhold til uddannelsesparathed. Fra 

indeværende skoleår har vi arbejdet målbevidst med både den løbende undervisning der er 

knyttet til faget og hvordan vi får flest mulige elever til at nå de faglige mål i dansk og 
matematik på hver årgang. 

Inklusion 

Det er fortsat en betydelig udfordring både at øge inklusionsgraden og at sikre kvaliteten af 

alle elevers skoletilbud på en økonomisk forsvarlig måde. Center for Skole har derfor i 

indeværende skoleår givet mulighed for, at vi decentralt har kunne planlægge årets 
inklusionsoptimeringstiltag, hvor de er medfinansierende i en 2:1 ordning. 

På Antvorskov Skole valgte vi at satse på en række workshops hen over året med det formål 
at øge forståelse af den enkelte elevs psykosociale forudsætninger og behov. 

Vi har ligeledes fortsat samarbejdet med Århus Kommune og Katrinebjerg Skolen, der i 

indeværende år har giver supervision til det team der har startet NEST klassen op på 0. 

Årgang samtidig med, at de har påbegyndt uddannelse af vores næste NEST team, der både 

skal tage over på kommende 1. Årgang og tage imod nye 0. Klasser. NEST er et særligt 

tilrettelagt klassetilbud med 12 distriktselever og op til 4 elever med ASF (Autisme spektrum 

forstyrrelse). Parallelt med udbygningen af vores NEST tilbud så arbejder vores AKT sammen 



med skolens tilknyttede PUI konsulenter i udbredningen af NEST principper i vores andre 

klasser. 

Endelig har både tysk- og engelsklærere fået et fagligt brush up. Som faggruppe har de peget 

på, at vi har en del elever der har svært ved at ”turde” kaste sig ud i den mundtlige træning af 

fremmedsprog, så der har været et særligt fokus på ”Chunks” – talevendinger der understøtter 
forståelsen. 

Samtidig har vi i praksis kunne konstateret en forøget uacceptabel hård adfærd blandt få af 

vores indskolingselever. Vi har derfor både som faglig personale og som skolebestyrelse været 

inde og ændre retningslinjer og principper for håndtering af den type adfærd, så vi kan 

understøtte udviklingen af både en mere hensigtsmæssig adfærd hos det udfordrede barn men 

også udviklingen af de gode læringsmiljøer i klasserne til gavn for alle vores elever. 

Klasseråd og forældrearrangerede fælles arrangementer 

Vejen til udviklingen af de gode læringsfællesskaber er i høj grad også gennem forældrenes 

måde at samarbejde med hinanden om klassen.  

Skolebestyrelsen har derfor haft et særligt fokus på klasserådets opgave og mulighederne for 

fælles arrangementer, hvor alle kan være med, og det vigtige fællesskab kan styrkes også 
uden for skoletid. 

Bestyrelsen har iværksat en indsamling af gode praksiseksempler fra jer forældre som bliver 
samlet i et fælles katalog for Antvorskov Skole.  

Vi vil fortsat meget gerne beriges med jeres forslag. 

LearningTechLab 

Igen i år har vi indbudt og afholdt følgende fælles kommunale turneringer: 

LEGO Space for 3. og 4. årgang 

First LEGO League for 6.-9. raging 

Projekt Edison for 7. årgang 

Unge Filmskabere for 8. årgang 

I Unge forskere har vi kunne sende to hold videre til den endelige finale i København 

Da vi løbende ansætter nye lærere, har vi internt afholdt teknologiworkshops, så endnu flere 
har kompetencer i både programmering, 3D-modellering på skolens lasercutter og 3D-printere. 

Aflysninger i Antvorskov Hallen 

Antvorskov Skole er i hårdt presset af manglende halfaciliteter, hvor vi ofte har fire klasser 

med samme haltider på trods af vi kun har to haller til rådighed. Denne situation presses 

yderligere da vi henover skoleåret oplevede en øget brug af hallen fra eksterne parter i skolens 

undervisningstid. Bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til Børn og Unge Udvalget for at få 

præciseret retningsliner og herunder tilbud om erstatningshaller og transport til og fra 
alternative tilbud. 

 



 

Håndværk og Design er blevet obligatorisk valgfag i overbygningen 

For at fremme antallet af ansøgere til erhvervsrettede uddannelser har 

Undervisningsministeriet besluttet at indføre en række praktisk-musiske valgfag i overbygning, 
hvor Håndværk og Design er blevet et obligatoriske valgfag.  

På Antvorskov Skole har vi derfor indgået partnerskab med ZBC, så alle elever får 4 

sammenhængende lektioners undervisning i faget på ZBC fra januar 2020 i 7. Klasse til 

december 2020 i 8. Klasse. Alle elever skal efterfølgende til afgangseksamen på ZBC i januar 

2021. 

Skoleforliget 

Vedtagelserne fra Skolereformen er blevet set efter i sømmene, og det har medført et 

vedtaget Skoleforlig. Forliget indebærer lidt kortere skoledage men til gengæld lektioner enten 

med to lærere eller en lærer og pædagog. Der er også blevet ændret i det vejledende timetal, 

så de får lidt færre idrætstimer på mellemtrinnet for i stedet at rykke timerne op på 7. årgang. 

Billedkunst fortsætter op på 6. årgang, og historie udvides med en lektion på 9. årgang. 

Flere af tiltagene er det muligt at afvente med at implementere til 2020, men på Antvorskov 
Skole har vi valgt en fuld implementering allerede fra august 2019.  

Udefrakommende støjgener 

Skolebestyrelsen har haft sendt et høringssvar til Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget i 

forbindelse med nedrivningen af Hotel Frederik II. Her havde vi foreslået, at den overskydende 
jord blev brugt til støjvolde langs skolen for at mindske støjgenerne fra vejene. 

Der har været et møde med udvalget, hvor der blev åbnet op for, at udvalget indhenter tilbud 

på både støjmålinger og muligheder for løsninger på udfordringen. Det vil evt. være løsninger, 

der kommer i etaper startende med de mest belastede områder først. I skrivende stund er der 
bevilget 40.000 kroner til en støjmåling. 

Blokering af uønskede hjemmesider 

Skolens elevråd har haft et ønske om, at mulighederne på internettet blev begrænset. To 

repræsentanter fra elevrådet demonstrerede for skolebestyrelsen, hvor nemt og hvor hurtigt 

de kunne skifte skærmbilleder og gå ind på sider der tog opmærksomheden fra 

undervisningen. Eleverne har selv udarbejdet forslag til, hvilke sider der skal blokeres og 

hvordan det kan gøres, ligesom de har rejst problematikken over for Center for Skole. Center 

for Skole ønsker på nuværende tidspunkt ikke at være en del af sådan en løsning, men 

bestyrelsen bakker op om, at elevernes forslag skal efterprøves. 

Økonomi4  

I forbindelse med budgetforliget i byrådet blev det besluttet at alle virksomheder skal beskæres 

med 0.7%. Det første år var ”gratis” men i de efterfølgende tre overslagsår beskæres vi hvert år 

med hvad der svarer til en lærerstilling. 

Skolebestyrelsen er meget spændt på, hvordan udmøntningen finder sted. Det er bekymrende, at 

Børne- og Ungeudvalget på et udvalgsmøde har besluttet at besparelsen endnu en gang skal findes 

på ledelse og administration. For det første lægges der mere og mere ud fra centralt plan til de 

decentrale virksomheder for det andet er de to konti i forvejen ramt kraftigt af tidligere besparelser, 

og endelig bliver de to konti i forvejen reguleret op og ned vej henholdsvis stigende og faldende 

elevtal. 


