Selvevaluering 2015
Forstanderskifte
Bestyrelsen ansatte efter en lang ansættelsesprocedure ny forstander pr. 1.august 2015.
Forstanderskiftet er gået efter planen. Alle medarbejdere, bestyrelse og forstander arbejder i fælles
retning, har god dialog, og fokus er sat mod nye mål og udvikling af skolen.
Der er fundet en tillidsmand, som løbende har dialog med forstanderen om lærernes arbejdstid og
lærerkulturen på arbejdspladsen.
I hele skoleåret har der med medarbejdergruppen og bestyrelse været drøftet fremtidig strategi mhp.
fastholdelse og optag af nye elever, skolens profil, udvikling og branding. Der er bl.a. indgået flere
samarbejdsaftaler med nye idrætspartnere på Sjælland.
Helhedsplan
I bestræbelserne på at fremtidssikre og udvikle Idrætsefterskolen Klintsøgaard, så har ledelsen i
overensstemmelse med bestyrelsen og medarbejderne ønsket at få aktiveret skolens udearealer med nye
tiltag og aktiviteter. Der ønskes også, at skabe et lærings- og rum, overblik bygningerne indendørs på
skolen, samt sikre fremtiden med et større elevoptag evt. ved at investere i nye tidssvarende elevværelser.
Helhedsplanen baseres på en grundig registrering og analyse af de nuværende forhold og en
involveringsproces, hvor ønsker for fremtidens idrætsefterskole afdækkes. Der er afholdt en række
dialogmøder mellem tegnestue, medarbejdere, ledelse, nuværende - og gamle elever og bestyrelsen.
Med Helhedsplanen ønsker skolen at udarbejde et redskab, som kan være med til at sætte pejlemærker for
udviklingen og sammenhængen i de udendørs- og indendørsarealer på området. Planen udarbejdes, som er
et dynamisk faseopdelt redskab, der løbende kan og skal drøftes og opdateres. En Helhedsplan er en
langsigtet udviklingsskitse. Lidt populært sagt er det et katalog over, hvordan vi på lang sigt vil have
området til at udvikle sig. Planen er pejlemærker, som konkretiseres gennem det daglige arbejde med de
enkelte delområder.
Der vil blive udarbejdet skitseprojekter til de aftalte om - og nybygninger, som indgår i oplægget:





Plan, snit og facader
Visualiseringer
Form, udtryk og materialer
Økonomiske overslag

Klintsøgaard d. 5.juli 2016

