Referat Generalforsamling 2016
1. Velkomst
Jens Chr. bød velkommen og vi startede med en fællessang

2. Valg af dirigent (Søren Overgaard)

3. Valg af referent (Mette Herskin)

4. Bestyrelsen aflagde beretning v. formand Jens Chr. Jensen
I 2015 var bestyrelsens hovedopgave at ansætte den nye ledelse. Jens Christian gennemgik kort
bestyrelsens arbejde med at ansætte ledelsen og skifte til ny tilsynstilsynsførende. Blandt yderligere
punkter som blev gennemgået var:
a) Børnehuset – samarbejdet med forældrerådet
b) Skoleudvalgsarbejde, hvor bestyrelsen har fokus på kommunikation og har inviteret alle
forældreudvalg til møde med bestyrelsen den 26/5. Forældre der ikke sidder i udvalg
inviteres til at komme med input på mail eller tlf.)
c) Indkøbene bag den nye IT-løsning blev gennemgået
d) Cykelsponsorløb var igen i 2015 en stor succes som bestyrelsen gerne vil sige tak for
e) Kommunikation – bestyrelsen oplever at intranettet er med til at højne
kommunikationsniveauet. Der arbejdes pt på en ny hjemmeside. Der er pt ikke taget stilling
til om Facebook skal benyttes mere aktivt.
f) Udearealer – Tarzanbanen er ved at være slidt. Der samarbejdes pt med HBI om nye
multibaner.

4. Skoleleder aflagde beretning v. Uffe Kirk


I sin beretning fortalte Uffe om sine erfaringer fra det første år som skoleleder og takkede
herunder forældrene for at det for nyligt kunne lade sig gøre at holde en pædagogisk dag, som de
ansatte havde stort udbytte af.



Et andet punkt som fik vægt i beretningen var cykelsponsorløbet. Her var det meget synligt hvor
stor støtte som skolen har, hvilket Uffe gerne ville takke for.



Han gennemgik endvidere hvad de ”indkørte” penge er brugt til, feks. til indkøb af ny IT-løsning.
Selvom IT er en uundgåelig del af nutiden og fremtiden, så var det en god idé at skolen besluttede
at begrænse brugen af mobiltelefoner, hvor indskoling, mellemtrin og overbygning nu har sine
egne regler.



Uffe gennemgik hvorfor 3. og 6. klasses årlige skuespil er en vigtig del af deres læring.



Bussen bruges meget og skolen har stor glæde af den. Bussens fremtid er dog noget der
diskuteres, bl.a. for at sikre at det er muligt med de daglige ture. Det er dog nødvendigt med
daglige ture i private biler.



Skolen økonomi har altid været drevet med stor fornuft. Ledelsen ønsker at denne linje skal
fortsætte, og de store udgifter til IT var helt som planlagt. Hovedparten af skolens udgifter går til
lønninger.



Skolen har fået nyt regnskabssystem, som efter lidt indkøring nu letter arbejdsgangene betydeligt.
Uffe takkede i den forbindelse Mona og Ditte for godt samarbejde



Uffe takkede det praktiske personale for deres store indsats og takkede endvidere ledelse og
ansatte i Børnehuset for det gode samarbejde.



Børns trivsel er vigtig for deres læring og friskolen har stor fokus herpå og det er en glæde med de
engagerede børn og voksne på skolen



Er ved at tilrettelægge næste skoleår. De tre skolegrupper skal slås sammen til to: fra 0. til 4. og fra
5. til 9. Mener at den beslutning vil være en klar fordel. Kommer mere information herom.



Skolen overgår nu til den nye arbejdstidsaftale

5. Tilsynsførende aflægger årsberetning v. Erling Østergaard
Det har været en fornøjelse at have sit første år som tilsynsførende på friskolen. Den tilsynsførendes rolle
er at kontrollere at aktiviteterne på skolen svarer til folkeskolens niveau, samt at der arbejdes med f.eks.
demokratiske værdier (hvilket i disse år bliver vigtigere og vigtigere). Den tilsynsførendes arbejde foregår
på forældrenes vegne. Har besøgt skolen flere gange og deltaget i undervisningen på mange klassetrin,
morgensamling samt bevægelse. Besøgene er varslet på forhånd. Den oplevede undervisning har været
særdeles tilfredsstillende. Noget centralt er tydelige lærere, hvilket er væsentligt, for man kan ikke lære i
en atmosfære af uro. Eleverne er parate til at modtage undervisning og de fleste er forberedt hjemmefra.
Morgensamlingerne er en meget varm og vedkommende måde at starte en skoledag på. Bevægelse
fungerer fint. Samlet så vurderes det helt entydigt at undervisningen på friskolen er på niveau med, eller
bedre end, det det leveres i folkeskolen. Tonen på skolen er meget rar og god, hvilket er umådelig
væsentligt. I dette år har der ikke været fokus på skolens arbejde med demokrati, folkestyre osv, men det
inddrages til næste år. Adspurgt så svarede Erling at det er en udfordring for små skoler at mange børn i
især 9. klasse vælger efterskole. At være på efterskole kan være fantastisk for unge i den aldersgruppe, og
det vil være svært for små skoler som friskolen af matche. Uffe håber at efterskole kan være noget som
især vælges i 10. klasse. Diskussion af muligheder for at gøre friskolen mere attraktiv for de største elever.

6. Fremlæggelse af regnskab v. revisionsfirmaet Redmark
Det højere børnetal har betydet mere statsstøtte og forældrebetaling. Udgifter til lønninger er den største
post. De høje udgifter til IT-løsning i 2015 er velbegrundede og acceptable. Udgifter til ejendomsdriften
har været på niveau med tidligere år. Lønomkostninger til administration er steget fordi Ditte nu er på
fuld tid. Har haft større udgifter til stillingsopslag end tidligere år pga ansættelsen af den nye ledelse.
Sidste års låneomlægning betyder at renteudgifterne nu er reduceret. Pga IT-investeringen har der dog
været underskud i 2015. Vurderer at der er et godt økonomisk grundlag for at drive skolen videre.

7. Valg til foreningens bestyrelse
I 2016 er følgende 2 bestyrelsesmedlemmer på valg:
- Jens Chr. Jensen – modtager genvalg
- Anne Grethe – modtager ikke genvalg
Valghandlingen startede med valg af to stemmetællere.
Derefter valgtes fra forældrekredsen:
- Anne Mette Thorsager (til bestyrelsen)
- Jens Chr. Jensen (til bestyrelsen)
- Ole Lundal (1-årig suppleant)
Valgt fra skolekreds: 1-årig suppleant
- Mette Nordentoft (1. suppleant)
- Rikke Thomsen (2. suppleant)

8. Status på den store IT-investering
Vicky Visbech holdt et spændende indlæg om hvad børn og lærer bruger IT til i løbet af en skoledag.

9. Eventuelt
 Opfordring til at bruge emnefeltet i beskeder på intranettet med omtanke så læserne ved.


Spørgsmål om max antal elever pr klasse – Uffe vurderer at det skal diskuteres med bestyrelsen,
men ser det typisk ikke som et problem med flere elever i klasserne. Det er til enhver tid
skolelederen, der vurderer om det er forsvarligt med et antal elever i en klasse, men det er svært
at sige et bestemt tal – det vil afhænge af situationen.



Hvad er overvejelserne omkring bussen – at dens rute skal være bedst mulig for flest muligt. Det
er hele tiden en afvejning. Det vurderes hele tiden om det er den her bus, der skal fortsættes med,
men som det ser ud nu, så er der ikke planer om at købe en ny bus. Det er skolens princip at
buskørsel er noget skolen stiller til rådighed, sådan forstået at en time er maksimal transporttid
hver vej.



Hvorfor reklamerer vi så lidt for os selv? Et udvalg arbejder pt med hjemmeside og Facebookmuligheder. Fint med reklame og gode historier, men ønsker at gøre det efter reglerne. Der er
forældre, der har en gruppe på Facebook, men det er ikke en skoleside. Efterlyser forældre, der vil
skrive gode historier til aviser osv. Emnet tages op igen til mødet den 26/5.

