FORMANDENS BERETNING FOR
SKOLEÅRET 2017/2018
Først og fremmest vil jeg indlede med en stor tak til jer alle for jeres store fremmøde i aften.
Der er mange velkendte ansigter, men jeg ser også nye forældre i flokken. Ikke blot nye forældre
på skolen, men også forældre, som ikke har medvirket til vores generalforsamling før.
Det gør mig rigtigt glad, for det er vidnesbyrd om, at vores model med at kombinere et interessant
og tidsaktuelt foredrag fra en kendt oplægsholder som Rune Strøm sammen med den formelle
generalforsamling og krydre det med lidt vin og tapas, er en model, der virker og som tiltrækker.
Og det er vigtigt, for vi vil så gerne fortælle jer alle om vores skole. Vi synes, det er en god historie,
og der er meget at fortælle, og når vi er færdige med vores beretninger om lidt, så er det mit håb
og min tro, at I er blevet opdateret på skolens status og udvikling og er blevet delagtiggjort i en
masse dejlige historier om ungernes hverdag her på skolen.
Så lad os komme i gang...
Jeg vil starte i ét af de emner, som fremragende Rune Strøm netop har rørt lidt ved, nemlig:

SKOLE-HJEM SAMARBEJDE
Skole-Hjem samarbejdet er det eksotiske og sprøde navn på et projekt, bestyrelsen satte i søen på
vores bestyrelsesseminar i Århus i 2016. Projektet handlede sjovt nok om... skole-hjem
samarbejde.
Igennem en lang række møder og workshops med en bred skare af repræsentanter fra
forældrekredsen, lærerværelset, pædagogerne, ledelsen og bestyrelsen har vi i halvandet år under
Jens Ankers kyndige ledelse bevæget os frem mod en fælles forståelse for, hvordan samarbejdet
mellem skole og hjem bør foregå. Det er på mange måder en kontrakt, eller måske sagt i lidt
blødere termer – en forventningsafstemning, så vi ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Den er
offentlig tilgængelig på hjemmesiden, hvis man skulle komme i tvivl.
Det er vigtigt for mig at sige, at vi er glade for engagerede og interesserede forældre på La Cour.
Samarbejdet med hjemmet står med meget store typer, når vi definerer denne skole, og vores
skoles størrelse og beskaffenhed er af en karakter, hvor vi sætter en ære i at kunne møde alle
skolens hjem i øjenhøjde. Vi er ikke i kunde-leverandør forhold, vi er i skole-hjem forhold, og déri
ligger en væsentlig forskel.
Skolens personale har brug for opbakning og tillid fra forældrene for at kunne lykkes med at
uddanne deres børn – opbakning og tillid hele vejen igennem, og dét oplever vi såmænd også, at
vi har – det meste af tiden. Desværre er der stadig en beklagelig tendens – ikke blot på La Cour
men i skoleverden i det hele taget, hvor forældre stiller kritiske spørgsmål og ønsker
delagtiggørelse i skolens valg af klasselærere, vikarpåsætning, timefordeling, pædagogisk line for
anvendelse af hjælpemidler i engelskundervisning og meget andet.
Ærligt talt, kære forældre... Det er jo dét, vi har ansat skolens personale til at tage vare på, og hvis
I vil bestyrkes i, at de egentlig gør et ret stærkt stykke arbejde på den front, så vent bare til Jens

præsenterer skolens karaktergennemsnit for 2018, eller indtil Arne præsenterer sine observationer
fra sit tilsyn på skolen.
Blot en høflig forespørgsel fra min side – eller kald det en løftet pegefinger, om I vil.

BESTYRELSESSEMINAR
Som nævnt ovenfor, så var Skole-hjem samarbejdet et projekt født på et bestyrelsesseminar.
Vi havde det første bestyrelsesseminar i 2015 og har gentaget det hvert år siden. Senest var vi i
Grenå. Vi gentager det igen til februar, hvor skolens bestyrelse og ledelse tager på en 24 timers
udrykning for at fordybe os nærmere i skolens fremtid.
Vi taler strategi og målsætning, visioner og retning, profil og identitet, værdier og organisering, og
selvom posen ikke blandes og rystes fuldkomment hvert år, så vender vi dog stenene og ser på,
om vi er på rette vej. Er vi på sikker kurs med de projekter, vi har sat i søen? Hvis ikke – skal de
ændres, eller skal de stoppes? Har vi brug for nye strategiske tiltag?
Vi kigger også på organiseringen på skolen, og bl.a. havde vi et interessant emne oppe at vende i
Grenå, som nu har materialiseret sig i en ny ledelsesstruktur på skolen. Helt konkret betød det jo,
at Vivi har fået nyt job, og det er vi rigtigt glade for. Dét vil Jens komme ind på lidt senere.
Endeligt kiggede vi lidt indad og analyserede lidt på bestyrelsens langtidsholdbarhed, eventuelle
udskiftninger og tidspunkterne herfor og mappede vores kompetencer, så vi til stadighed sikrer, at
vi har de rette kompetencer til stede om bordet. I kan se det første udkomme af den diskussion,
når der er valg til bestyrelsen lidt senere i aften.

ARENA 4
På bestyrelsesseminariet diskuterede vi også Arena 4 projektet, som vi har gjort det de seneste to
år. I har hørt mig fortælle lidt om det før. I har nok også oplevet, at jeg ikke har været meget for at
løfte alt for mange detaljer om projektet endnu, og det gælder desværre også nu.
Hvad angår opførelsen af den nye Arena 4, så er der jo endelig kommet skred i projektet på den
anden side af Fynsgade, efter at der har været en række leveringsproblemer af stålspær, men som
vi fra skolens side har sagt fra Dag 1, så kan man ikke opføre så stort et projekt mindre en 50 m.
fra vores skole uden at tage os med indenfor, og det er vi kommet, hvilket vi er stolte over.
Vi må sande, at det tager lang tid at manøvre i et offentligt system – også væsentligt længere, end
vi nok har forventet fra starten, men vi har stadig optimismen i behold samt et køreklart projekt klart
i skuffen. Det er mit stålsatte håb og ambition, at inden den nye hal står klar i sen-efteråret 2019,
så har den fået følgeskab af et nyt byggeprojekt på flanken, et projekt, der om få år vil give skolen
et helt nyt hus, som ikke blot kan give nye uddannelsesmæssige muligheder i retning af f.eks.
moderne, kreative Fab Lab faciliteter men også fysiske rammer, så vi kan implementere vores
langvarige ønske om at indføre sund og lækker skolemad til alle på La Cour. Dét bliver stort!
Endvidere så vil projektet give os den fællessal eller auditorium, som kan binde hele skolen
sammen, så vi kan bringe alle elever fra 0. til 10. klasse sammen i samme lokale på én og samme
gang. Vi hørte jo fra skolens Tilsynsførende Arne Pedersen under hans redegørelse sidste år, at vi

burde have særlig opmærksomhed på ikke at opdele skolen i to fløje, efter at vi havde flyttet
overbygningen til Jyllandsgade 16, og det har vi ikke siddet overhørigt.

10. KLASSES PROJEKT
På trods af de nye flotte faciliteter for vores overbygning i Jyllandsgade 16, så oplevede skolen
allerede i løbet af vinteren 17/18, at søgningen til den nye 10. klasse for skoleåret 2018/19 var til at
overse. Som de fleste nok ved, så kører vi jo på La Cour med ét spor i 10. klasse. Fra skolens side
blev mange tiltag sat i værk, og vi søsatte annoncering i medierne, og hen over foråret så
missionen ud til at lykkes. Kort før sommerferien stod det dog klart, at klassen ganske enkelt ville
blive for lille, og skolens ledelse havde derfor ikke andet valg end at lukke 10. klassen for det
igangværende skoleår.
Dét har naturligvis været et lille knæk for La Cour – ikke i særlig grad økonomisk men mere som
skole betragtet, hvor vi har måttet sande, at der ganske enkelt ikke har været tilstrækkelig
interesse for vores 10. klasses tilbud.
Hvad gør man så...? I stedet for at lukke sporet ned for tid og evighed har skolen taget skeen i den
anden hånd og analyseret sit produkt i detaljer i et stærkt samarbejde mellem ledelse og 10.
klasses lærere. Nye tanker er tænkt, et nye koncept er blevet definereret, nye partnerskaber og
samarbejder er blevet oprettet, og en supersprød og meget fokuseret reklamekampagne på et nyt
10. klasses tilbud for skoleåret 2019/20 har lige ramt æteren.
Den handler om at tænde en ild for nye teknologiske retninger hos vore elever og navnlig at gøre
det i samarbejde med nogle af de ypperste institutioner og virksomheder indenfor deres
teknologifelter i Østjylland. Alt sammen i en lækker kombi med vores faste boglige fag indenfor
sprog og naturvidenskab. Hvordan det løber af sig vil Jens fortælle meget mere om næste år, når
den første nye 10. klasse har set dagens lys.

AFSLUTNINGSVIS
Så, kære forældre, der er masser at fortælle om. Der er masser af aktiviteter i gang og lige så
mange nye ideer i pipeline. Vores skole har ikke overlevet 142 år uden en klar retning og filosofi,
og vi holder fast i vores stærke kultur og traditioner, men vi er ikke bange for at bevæge os med
byen, men teknologien og med samtiden. Gør vi ikke det, går vi baglæns, og dét vil ikke være tro
mod vores ånd.
Dette var hvad jeg havde på hjerte i aften. Jeg vil hermed overlade min beretning til
generalforsamlingen.
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