LEDELSESBERETNING 2014
2014 har været et godt år for Marie Mørks Skole. Vi har fejret skolens 119 års fødselsdag og
afviklet alle skolens utallige traditioner med stor succes. 2. klassernes skuespil, forårskoncert,
gallafest, mørkiade og translokation for at nævne nogle enkelte. Dertil har vi også afviklet
eksamen for vores 9. og 10. klasser med tilfredsstillende resultater.
Lærerne er påbegyndt ny arbejdstid, som følge af lov 409. Det er vores oplevelse at skolens
værdiggrundlag for arbejdstiden, har sikret en god implementering af den nye tilgang
arbejdstid for lærerne.
Skolen havde på elevtællingsdagen, den 5. september 2014, 502 elever. Heraf gik 189 elever
også i skolens SFO. Skolens elevtal forventes fortsat at ligge stabilt på cirka 500 årselever, idet
der også i fremtiden forventes at være to spor fra forskoleklasse til 9. klasse og ét spor i 10.
klasse. Tilgangen af nye elever til skolen er meget stabil, og da vi har børn opført på
ventelister til samtlige klasser, kan vi normalt besætte ledige pladser ved fraflytning. Dette
gælder i særlig grad fra 4. til 10. klassetrin. Af Marie Mørks Skoles 48 elever på 9. årgang
fortsætter cirka 87 % videre på en gymnasial ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse.
De resterende 13 % er elever, som i løbet af det 10. skoleår erhverver sig de fornødne faglige
kompetencer til at foretage et kvalificeret valg, der gør dem i stand til at gennemføre et videre
uddannelsesforløb.
Ved årets udgang havde skolen 39 lærere ansat, inkl. skolens ledelse. Herudover 2
forskoleklasseledere, 2 forskoleklasseassistenter, 2 ledere af skolefritidsordningerne, 10
assistenter i skolefritidsordningerne, heraf 1 medarbejder ansat i flexjob, 1 regnskabsfører, 1
skolesekretær samt 2 pedeller. Rengøringspersonalet udgjorde 4 fastansatte samt et ekstern
tilknyttet rengøringsfirma.
Ved årets udgang gik en lærer på pension og en anden skiftede arbejde. Derudover har vi en
lærer på barsel og en anden på orlov grundet udstationering i udlandet.
Skolens bestyrelse betragter årsregnskabet for 2014 som tilfredsstillende. Skolens likviditet
er også forsat tilfredsstillende. I slutningen af 2014 omlagde skolen lån til en bedre
fastforrentet rente.
I 2014 gennemførte skolen første gang brugerundersøgelsen: Lys på Mørks Skole.
Undersøgelsen vedrører personale, forældre og elever på skolen. I året førte den til et øget
fokus på skolens fysiske og æstetiske rammer og udvikling af disse. Der er også blevet sat
fokus på elevernes medindflydelse og oplevelse af samme.
Skolen modtager midler til inklusion og oprettede i august 2014 et AKT-team bestående 10
forskellige lærere, der gennem året har arbejdet med faglig og social støtte, supervision i
klasserne og trivselsfremmende tiltag. AKT-teamet betragtes som en succes og vil forsætte i
2015.
Der er gennemført en række mindre vedligeholdelsesarbejder rundt på skolen. Også på itområdet er der foretaget store investeringer i forbindelse med udbedring af de trådløse
forbindelser, pc-skabe samt opgradering af skolens IT-inventar. Således har 3. og 4. klasserne
fået nye bærbare pc klassesæt og indskolingen (0.-2. klasse) har fået et klassesæt Ipads.

Der er desuden opsat fastmonterede højtalere i samtlige lokaler for at forbedre den
audiovisuelle undervisning i klasserne.
Derudover har vi skiftet al belysning på skolen til LED. Ud over nye lyskilder har vi også fået
fysiske nye armaturer op i mange lokaler, hvorledes en æstetisk forbedring også må
indregnes. Et forsigtigt estimat i projektet er, at vi i 2015 vil spare kr. 100.000 i strøm som
følge af investeringen.
Om skolens fagplan og undervisningstilbud i øvrigt henvises til skolens hjemmeside, ligesom
der for så vidt angår skolens værdigrundlag skal henvises til skolens fundats.
Marie Mørks Skole har ikke økonomiske forbindelser til andre institutioner, der modtager
statstilskud.
Skolens ledelse forventer et positivt driftsresultat for 2015.
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