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Før vi ser os om nærmer vi os afslutningen på et endnu et skoleår på Løgumkloster Distriktsskole
med filialerne Bredebro og Øster Højst.
Et år, hvor der igen er sket mange spændende ting for både elever og personale.
I Bredebro har vi fået en modtagerklasse som har været en stor udfordring for ledelse og
personale. Elevtallet har været meget svingende og det bevirker at det kan være svært at tilpasse
antallet af medarbejdere til antallet af elever fra uge til uge. Jeg fornemmer også, at der har været
udfordringer med de meget forskellige kulturer som disse børn og forældre kommer fra contra det
vi kender. Det har ikke mindst været udfordrende for elever fra ”lokalområdet”, som har skullet
lære de ”nye” børn at kende og som til tider kunne være svære at kommunikere med. Man kan
have forskellige holdninger til om det har været godt eller skidt med dette tiltag, men det er i
hvert fald en ting som fylder mere og mere i vores samfund og som også er kommet til vores egn.
Holdningen fra skolebestyrelsen har hele tiden været, at økonomien eller dagligdagen i dette ikke
måtte påvirke de ”lokale” børn negativt. Om dette er lykkes ved jeg ikke, men jeg ved at der er
gjort alt, hvad der har været muligt for at løse alle opgaver og problemer for elever og personale,
stor ros til dette.
Løgumkloster Distriktsskole er også et distrikt som politikere og forvaltning har øjnene på. Det er
de positive øjne heldigvis, og det er ikke en tilfældighed at man har udbredt rullende skolestart i
alle distrikter i Tønder kommune eller at der kom besøg af undervisningsministeren som gerne
ville se og høre mere om tidlig tysk og Goethe tysk. Jeg vil gerne rose personale og ledelse for at vi
generelt har styr på tingene og tænker nyt og innovativt.
Vi er årligt til dialogmøde med politikere og forvaltning, hvor der er fastlagt et emne som bliver
belyst/debatteret, men hvor der også er plads til at vi kan komme med forslag til dagsordenen.
Ved det sidste møde var emnet ”trivsel”, hvilket er et meget vigtigt emne. Alle elever har været
igennem en trivselsundersøgelse og dermed svaret på forskellige spørgsmål. Det er der kommet et
godt materiale ud af, fra hver filial og som danner et billede af, hvor vi er rigtig gode og andre
steder, hvor det vi arbejder for og med kan gøres endnu bedre. Vores forslag til dagsordenen var
en drøftelse af distriktets robusthed. Vi er udfordret på elevtallet og klassekvotienter, som er til
den lave side samtidig med, at man øger kravene og strammer økonomien. Vi ønskede at gøre
politikerne opmærksomme på, at vi ikke kan klare flere krav uden at økonomien og kvaliteten
kommer i fare.
Vi har på et tidligere tidspunkt indsendt en ansøgning om at få lov til at køre filialen i Øster Højst
efter en ”landsby ordning”, hvor vi mente at det ville give bedre rammer for at drive en forholdsvis
lille skole. På den baggrund var vi til et møde med forvaltningen i oktober for at få belyst, hvilke
muligheder der ligger i denne ordning. Konklusionen blev, at vi trak ansøgningen tilbage, da det

nærmest kun kunne gøre mere skade end gavn. Der skal på ingen måde være nogen tvivl om, at vi
kun vil skolen det bedste. Vi har gjort forvaltning og politikere opmærksomme på de udfordringer
der er ved en lille filial og at vi klart mener, at der burde komme ekstra midler til at understøtte
dette. Vi har fra bestyrelsen også gjort det klart, at det aldrig bliver skolebestyrelsen som kommer
med forslag om skolelukning i Øster Højst, det vil til enhver tid være en eventuel beslutning, som
skal træffes af politikere eller forvaltning.
Vi har fra august haft en delvis ny bestyrelse. Vi har i Løgumkloster Skoledistrikt forskudte valg
som betyder, at halvdelen af de forældrevalgte medlemmer er på valg hvert andet år og dermed
er perioden for den nuværende bestyrelse indtil august næste år. Jeg vil gerne allerede nu
opfordre til at bakke op om deltagelse ved næste valg, da vi sidste gang var nødsaget til at ringe
rundt for finde kandidater. Der skal i runde tal bruges forældrerepræsentanter fra ca. 1% af
eleverne i distriktet, så det burde være muligt at finde. Det er jo her man har en mulighed for at
påvirke de beslutninger som træffes og som er med til at give vores børn den bedste skolegang.
Vi har endnu ikke haft et år uden at vi på en eller anden måde drøfter trafik/transport. Det er
heller ingen undtagelse denne gang. Vi har i længe ønsket bedre forhold i Løgumkloster foran
skolen. Det er så nu lykkedes at få forholdende forbedret med ensretning osv. Vi har også gjort
opmærksom på de urimelige forhold der var for eleverne fra Visby og Ballum, som havde ekstrem
meget ventetid og lang transporttid oveni en lang skoledag. Nu er der kommet en ekstra bus som
afhjælper dette, hvilket vi, elever og forældre er meget glade for.
Jeg glæder mig jævnligt over alle de spændende ting eleverne deltager i. Der kan nævnes rigtige
mange ting som håndbolddage, idrætsdage, middelalderuge, halloweenfest, innovationsmesse og
andre tiltag som giver eleverne en afveksling i den almindelige undervisning. Det kræver en stor
indsats fra personalet, som gentagne gange viser alle deres kreative sider, hvilket jeg har den
dybeste respekt for. Skolen er jo intet uden et dygtigt og engageret personale. Der er også mange
musikalske oplevelser i løbet af året. Der arrangeres koncerter med symfoniorkestret, Jeppe og
Jazzhyænerne, Trolle og Tormod og de større elever har været på Tønder Festival.
Rigtig mange har holdninger og meninger til, hvordan der skal drives skole, hvilket kan være rigtig
positivt, i hvert fald hvis det kommer frem på en konstruktiv måde. Der stilles mange krav fra både
elever, forældre, forvaltning mv. som engang i mellem ikke går i tråd med hinanden. Derfor er det
vigtigt, at vi hjælper hinanden med at komme med kritik og gode idéer. Jeg vil gerne endnu engang
opfordre til, at man som forældre kontakter klasselæreren i første omgang, hvis der er noget man
ønsker drøftet. Fører det ikke til en løsning, går man videre til ledelsen, og vigtigst af alt er, at man
kommer frem med sit budskab og taler til skolen og ikke om skolen.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelse, personale og ledelse for det rigtig gode og konstruktive
samarbejde vi har haft gennem året.

