Skolebestyrelsens beretning
Skolebestyrelsen kan se tilbage på fire spændende, udfordrende og udbytterige år, og vi
noterer os med tilfredshed, at de tre sammenlagte skoler er godt på vej til at blive én stærk
og god skole der gerne vil blive bedre. Tre matrikler med plads til forskellighed
Bestyrelsen, som startede i august 2015, er i sig selv et billede på den sammenlagte skole.
Der var forældrerepræsentanter med erfaring fra de gamle skolebestyrelser, og der var
nye forældrerepræsentanter, der ser på arbejdet med nye øjne ved starten i 2015.
Personalet var repræsenteret af medarbejdere fra to af de tre ”gamle” skoler, sammen
med tre elevrepræsentanter fra de tre matrikler. Vi har brugt tid på at lære hinanden at
kende og på sammen at finde vores måde at være skolebestyrelse på. På trods af
afstanden til de enkelte matrikler blev vi en stærk og beslutningsduelig bestyrelse, der i
samspil med skolens ledelse har været med til at præge den nye Cosmos skole.
Skolerne har på hver deres måde oplevet forandringer, Ingen specialklasserække på
Spangsberg Skolen, Boldesager Skole gik fra lukket til åbent skoledistrikt, Bakkeskolen har
fået projekt Bakke osv. forandringer der både opleves som en gevinst men også kan
indeholde oplevelsen af tab. Omstillingskravene har været store i perioden.
Vi har derfor haft mange og spændende drøftelser i bestyrelsen om, hvad
vi ville og, hvordan vi ville det. Det har ført frem til udarbejdelse af principper på flere
vigtige områder.
Nogle vigtige elementer i vores arbejdet har været:
 At få ændret den måde man i Esbjerg Kommune håndterede Bakkeskolen og de
specielle udfordringer der gør sig gældende her. En proces der har været vigtig men
også en proces der har påvirket personel, elever og forældre på mange måder. I
skolebestyrelsen vurderer vi at Bakkeskolen er godt på vej og har fundet vejen ind i
fremtiden.
 Sport + er et af resultaterne af arbejdet omkring Bakkeskolen. Som det første
etableringen af E-Sports linjen og nu senere de andre sportsgrene. Et element der
har skabt stor positiv opmærksomhed på Bakkeskolen og Cosmosskolen.
 Hele Cosmosskolen er nu breddeidrætsskole. Vi tror at bevægelse understøtter
indlæringen og ser frem til at dette element udvikler sig i en form der passer til hver
af vore matrikler i skolen.

Børn & Kultur

 Next Step – Tonede tilvalg i 8.- og 9.klasse, der klargør eleverne til deres kommende
ungdomsuddannelse. Et rigtig stærkt tiltag der både forbereder de unge mennesker
på deres vej efter folkeskolen, men også skaber relationer på tværs af vores
matrikler. Vi oplever god energi omkring Next Step og hører, at langt de fleste
elever synes, at det er spændende, udviklende og afvekslende at komme på
ungdomsuddannelserne.
 Den kortere skoledag understøttet af to voksentimer er vi rigtig stolte af. Sammen
med 49 andre skoler i Danmark er vi en del af et 3 årigt forsøg med en kortere
skoledag, der gerne skulle sætte fagligheden højt, men også giver friheden om
eftermiddagen tilbage til de unge mennesker.
 GenIn, hvor vi som skole fik lov at være medudviklende på et fantastisk projekt.
Målet er at give elever i folkeskolen lige muligheder for at blive fremtidige
ideudviklere og iværksættere, et projekt hvor de videreudvikler elevernes naturlige
kreativitet og skaberevne. Samt styrker deres innovative DNA.

Skolebestyrelsen vil gerne med denne beretning give stafetten videre til den nye
skolebestyrelse, der tiltræder i august, en stor tak til de der har været med, men ikke
fortsætter i den nye, og en stor velkomst til de der nu snart skal være med i
skolebestyrelsen.
Tak til alle der er med omkring skolen, fra eleverne og personalet, der udgør den vigtige
daglige skolegang, over ledelsen som sammen med bestyrelsen forvalter rammerne, til alle
forældre som betror jeres børn til vores fælles folkeskole.

På skolebestyrelsens vegne
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Sluttelig vil vi gerne fremhæve det der i hverdagen knytter vores skole sammen. De syv
karaktertræk er vores fælles reference på tværs af matriklerne, på samme måde som vores
4 samværsregler:
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