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Årsberetning for 2018
Endnu et fantastisk år er gået siden vi sidst var samlet til et kombineret årsmøde og forældrearbejdsdag. Dejligt at se, at vi kan samle forældre på en lørdag – for at lægge kræfter i noget praktisk arbejde
til glæde for vores elever/børn.
Året har været præget af fremgang på alle områder. Der har været stor faglig fremgang på hele linjen
– dejligt at kunne konstatere, at vi på alle områder ligger på landsgennemsnittet – og nogle steder
endda over.
Også elevernes trivsel har været i fremdrift – og vi forventer endnu bedre resultater, når rapporten
kommer i slutningen af skoleåret, fordi vi hele året har arbejdet koncentreret på netop dette område.
Men for at starte med starten, så har vi haft en rigtig god proces med at få lavet skolens nye vision:
”Med trivsel i fokus danner vi miljøbevidste, vidende, tolerante og nysgerrige verdensborgere”. Processen har været længe undervejs, men er nu også gennemarbejdet både i Skolebestyrelsen og
hos medarbejderne. Vi har sørget for, at hverdagen og visionen hænger godt sammen, og at man ikke
er i tvivl om vores holdning, når man går på Paradisbakkeskolen.
Vi er stolte af vores menneskesyn: ” Vi er en rummelig skole, der kan og vil inkludere. Vi giver

alle en chance, og møder altid mennesker med en anerkendende tilgang. Vi møder eleverne
med nærvær, pædagogisk erfaring og viden”, der betyder at vi møder hinanden med respekt og
forståelse for forskellighed.
I år har vi arbejdet meget koncentreret for at blive FN Rettighedsskole. Det har betydet, at der hele
skoleåret er arbejdet med børnekonventionens forskellige artikler, med elevernes rettigheder, medbestemmelse og demokrati. Rettighedsrådet har 4 gange været til workshop i FN-byen, der er lavet
tryghedsundersøgelser, tryghedsvandringer, klassechartre og afholdelse af en demokratidag, hvor
elever underviste elever på den måde, de bedst kunne lære på.
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Vores Borgmester har været på besøg på skolen hele to gange i dette skoleår, da vi lige efter sommerferien endnu engang fik det grønne flag – og samtidig havde besøg af en repræsentant for FN-byen,
der skulle skyde Rettighedsskoleprojektet i gang, og anden gang da hun gerne ville overvære vores
demokratidag.
Ikke kun i forhold til undervisning, har vi givet eleverne mere medbestemmelse – også på det økonomiske plan har vi inddraget eleverne. Vi har for første gang stillet 100.000 kr. til rådighed til elevernes vurdering af legepladsønsker. Denne opgave har de løftet helt fantastisk – og ved et fællesarrangement offentliggjorde de deres prioriteringer – til stor jubel for alle skolens elever.
Jeg må nok tilstå, at jeg er superstolt af hvad Paradisbakkeskolen er blevet til – og hvor fantastisk
dejlige elever vi har på skolen. Alle passer på hinanden og vores ting. Alle tager ansvar for at her ser
pænt ud – og at vi alle trives på skolen. Den seneste store indsats vi i fællesskab har løftet er vores
opkvalificering af skolens toiletter. Fra at være gamle og ildelugtende til nu at være gamle og velduftende med planter, håndsprit og fint indrammet lokumsdigte, og hvor alle elever tager ansvar for at
der ser pænt ud.
En anden rigtig stor glæde for os er, at vi har fået vores skolehaveprojekt for 3./4. klasserne til at
indgå i den almindelige drift. Det betyder, at der er fuldstændig ro på området, og at vi har fået mulighed for at lægge flere kræfter i at videreudvikle vores sansehaver og dyrehold til glæde for rigtig
mange. Det er også en stor fornøjelse at se, at der nu er begyndt at blive afholdt fødselsdage og klasseovernatningsarrangementer i sansehaverne. På sigt ønsker vi at borgerne i Nexø bruger haverne
endnu mere.
Også vores ”Aktive læsemakker” projekt blev en stor succes igen i år. Fra at have 11 pensionister
m.v. til at komme og læse med vores indskolingselever til i år at have 22 var en udvikling, vi slet ikke
havde forventet. Tilbagemeldinger fra vores aktive læsemakkere er, at det giver dem SÅ meget, at få
lov til at være sammen med vores elever, der har brug for et lille skub i forhold til læsning. Der bliver
skabt ægte relationer – og nogle har endda fået en reservebedstemor/far.
Alle disse fantastiske tiltag er kun blevet en realitet fordi vi har dygtige engagerede lærere/ledere,
skønne elever og positive og samarbejdsvillige forældre.
Til sidst vil jeg blot takke alle for, at Paradisbakkeskolen er blevet til den succes – som den er.
Skolebestyrelsesformand
Kennet Larsen
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