Generalforsamling Bjerregrav Friskole april 2018

Referent: Mette Herskin

1. Valg af dirigent: Trine Sander

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning v. formand Martin J. Hansen


Takkede de medlemmer af bestyrelsen som er skiftet ud i år



Lagde op til dette års valg af bestyrelsesmedlemmer



Siden sidste generalforsamling er der fundet ny skoleleder (Berit) og viceskoleleder (Vickie) og også
ny leder af Børnehuset (Elsebeth).



Takkede Bjarne Nielsen og Vickie Visbech for at træde til og hjælpe da skolen midlertidigt manglede
ledelse.



Som noget nyt har elevrådets formand og næstformand deltaget i skolebestyrelsesmøderne



Gennemgik årets mødeaktivitet



Bestyrelsesfokuspunkter har været:
-

Etablering af samarbejdsudvalg (repræsentanter for medarbejdere)

-

Hjemmeside (har fået ny i år, opdatering af den er i proces) og Facebook (er i proces)

-

Skal der være loft for antal elever pr klassetrin?

-

Buskørsel (ikke længere kørsel i private biler som var krævende for personalet) – den
nuværende løsning er tålelig for alle



-

Jubilæum – skolen fylder 10 år – det fejres den 8/9

-

Renovering af udearealer – arbejder pt på at etablere økonomisk grundlag

Har brug for arrangørskoordinator – en person som skal koordinere forældrerådenes praktiske
indsats ved skolens arrangementer – Marianne Nørskov



Takkede personale, forældre og bestyrelse for engagement og opbakning

4. Skoleleder aflægger beretning v. Berit F. Lynderup


Er nu 189 elever



Oplever stor interesse for skolen fra eventuelle, kommende, elever



Er 35 børn i børnehaven



I år afslutter 20 elever 9. klasse på skolen



Ledelse og personale har stor fokus på forholdene for børn med særlige behov



Kørsel af børn af personalet i private biler er nu ophørt. Ledelsen mener at den nye løsning er tålelig
for alle.



Har fokus på orientering af forældre



Forventer 171 elever næste år

5. Tilsynsførende aflægger årsberetning v. Erling Østergaard


Har besøgt skolen og overværet undervisning, andre aktiviteter + haft samtaler med ledelsen



Skolen leverer et god produkt



Skolens lærere tager tydeligt lærerollen på sig = meget positivt



Skolens faglige niveau er tilfredsstillende, i nogle tilfælde særdeles tilfredsstillende



Eleverne er klar til at modtage undervisning, vil gerne, og synes at det er sjovt



Skolen anvender sin anti-mobbe-politik i praksis = godt



De nye demokratidage fungerede godt – en god idé



Samlet konklusion: skolens tilbud står mål med eller er bedre end det der ydes i folkeskolen



Kommende fokusområder: 1) arbejd videre med konceptet fra demokratidage, gerne incl digital
dannelse; 2) det faglige niveau – arbejd på at fastholde det – man må ikke hvile på laurbærrene



Stopper som tilsynsførende med udgangen af denne 5års periode (i 2018) – og takker for
samarbejdet

6. Godkendelse af ny tilsynsførende v. Martin J. Hansen


Takkede Erling for det gode samarbejde



Ny tilsynsførende bliver Svend Primdal, tidligere højskolelærer og –forstander, gymnasielærer og
leder af Skals Efterskole



Svend Primdal takkede for tilliden og præsenterede sig selv – snakkede bla om at prioritere
faglighed, dannelse og udvikling

7. Fremlæggelse af regnskab


Blank påtegning – ingen kritikpunkter



Overskud på 639.000 kr

8. Valg af skolebestyrelse


Ønsker lille justering i antallet af år der vælges personer i – for at sikre en bedre rulning.
Generalforsamlingen godkendte dette.



Husk at man som nyt bestyrelsesmedlem altid er velkommen til at kontakte gamle
bestyrelsesmedlemmer for at søge hjælp/input.

A. Valg af 1 bestyrelsesmedlem valgt af/i forældrekredsen: Rune Brorson
1 suppleant valgt af/i forældrekredsen: Laila Borresen

B. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af/i skolekredsen: 3årig: Bjarne Nielsen; 2årig: Hanne Uhrenholt
1. suppleant valgt af/i skolekredsen: Diana Kristensen

9. Digital eliteskole


Skolen er nu officielt ”Digital eliteskole”



Har portaler fra CLIO Online, får flere nu, og også mulighed for gratis kurser + certificering af
lærerne (over tid skal alle lærere afsted)



Skolen har valgt dette for at have fokus på alsidig undervisning, at følge med og forberede eleverne
til afgangsprøverne



Vickie viste eksempler på hvad der kan tilgås på CLIO og hvordan eleverne kan bruge det



Udgift ca 100.000 pr år, men erstatter også andre udgifter

10. Evt


Berit sagde mange tak til Charlotte, Diana, Erling og Martin for samarbejdet!



Kim: Kan man se på hjemmesiden hvad der er for aktiviteter – ex arbejdsdag, forårskoncert osv. Blev
taget med videre.



Kim: Den Store Badedag 2.0 er bestilt til 17/8 i Hammershøj – sæt kryds i kalenderen



Rikke: Skal vi også i år holde fælles dag på tværs af klassernes forældreråd, så de kan udveksle gode
ideer?

