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Kære forældre.
Vi havde i går opstillingsmøde til Skolebestyrelsen og til min – og de få fremmødtes
- store ærgrelse kunne vi konstatere, at der ikke er nok forældre til at mønstre en
skolebestyrelse. Som skrevet tidligere skal der være 7 forældrevalgte i bestyrelsen.
På mødet i går havde 4 kandidater meldt sig inden, endnu en kandidat meldte sig
på mødet og efterfølgende har jeg fået endnu en henvendelse, således at der nu
er 6 kandidater. Det vil sige, vi mangler en kandidat – og nogle suppleanter. En
suppleant har meldt sig.
På vores næste bestyrelsesmøde i maj bliver der fremsat en ændring af den
nuværende styrelsesvedtægt, som vil betyde at vi afholder valg hvert andet år
fremadrettet. Dvs. næste gang vi afholder valg bliver i 2020 – som igen betyder at
3-4 af de kandidater, som kommer i bestyrelsen nu her fra august 2018 blot ville
skulle sidde i 2 år.
Hvorfor har vi ikke set flere melde sig til bestyrelsen?
Der er mange grunde, tror jeg. De fleste familier har travlt – kæmper med at få
enderne til at hænge sammen og flere af jer er i forvejen engageret i ting i fritiden,
i lokalsamfundet. En anden ting er givet også, at det jo går meget godt….. Vi er
ikke lukningstruet, vores økonomi er rimelig fornuftig og der er ikke andre store farer
tilsyneladende.
Gode argumenter og undskyldninger ændrer dog ikke ved, at dit barn og vi som
institution har brug for en fuldtallig, engageret, bredt funderet bestyrelse som
fundament for alt, hvad vi foretager os.
Som ledelse og personale har vi brug for jer som talerør til det politiske udvalg i
Skanderborg kommune, vi har brug for sparring og understøttelse af nye
pædagogiske tiltag – og I har brug for den indsigt og indflydelse, man får ved
arbejdet i bestyrelsen.
Planen er nu at få flere kandidater til at melde sig. I løbet af maj måned vil jeg og
nuværende formand indkalde de kandidater, der har meldt sig – også som
suppleanter – og her vil vi så se, hvordan landet ligger. Ifølge Skanderborg
kommunes vedtægter skal der være etableret en bestyrelse med udgangen af
maj måned (som tiltræder august 2018). Det tror og håber jeg på, at
Landsbyordningen i Voerladegård kan!
Meld dit kandidatur til mig på mail eller kom forbi kontoret.
Med venlig hilsen, Merete Kristensen

