
Bestyrelsens beretning for året 2012 

I år har vi arrangeret generalforsamlingen lidt anderledes. Vi vil gerne give alle mulighed for at kunne 

deltage. Generalforsamlingen skal være i skolens ånd, dvs. fællesskabet er vigtigt, så derfor har vi i år 

arrangeret fællesspisning og børnepasning. Egentlig er det jo lidt underligt, at vi får passet vores børn en 

aften som denne. De burde jo være med, for det er jo dem det hele handler om, men lige præcist i aften 

skal vi omsætte vores visioner om, at børnene lever – børnene lærer og børnene trives, til de mere 

håndgribelig forhold omkring penge – papirer og fakta, så det er nok bedst for børnene, at de får lov at lege 

imens! 

Skolens økonomi er jo bestyrelsens ansvar, så derfor indleder jeg kort med lidt tal, og revisor uddyber dem 

så i sin gennemgang af årsregnskabet. 

Årets resultat er et overskud på 980.000, dvs. bestyrelsens oprindelige mål på et årligt overskud på 800.000 

er nået, selvom tilskuddet fra staten er gået en procent ned.  En af grundene til det gode resultat er 

fremgang i antal elever, året før – i 2011 – var det 204 og her i 2012 er tallet 211. Som planlagt og 

budgetteret har vi ansat en lærer mere, så nu har vi 15 lærerårsværk mod 14 året før.  . Der er i 2012 købt 

computere til alle lærere, og de sidste tre active boards er kommet på plads, så der nu er active boards i 

alle klasser. Disse active boards bruges til at gå på internettet, lave matematik, til tavleundervisning osv. I 

SFO vil vi snart kunne skrive børnene ud og ind af den daglige pasning via active board’et i SFO’en.  

Bestyrelse og ledelse har besluttet fremover at arbejde med femårsbudget i stedet for et års, og vi har 

implementeret det i 2012, så vi lettere kan fremskrive økonomien og dermed være på forkant med f.eks. de 

nedskæringer i statstilskud, som vi kan forvente de kommende år. Betydningen vil være kendt for os, og der 

kan reguleres og reageres i tide.  

Skolens administration har i 2012 fået etableret en fuld funktionsadskillelse, hvilket i praksis betyder, at der 

altid skal være to personer til at gennemføre betalinger via banken. På den måde har vi sikret os mod fejl og 

besvigelser. 

I 2012 besluttede vi, at skolepengene fra 1. januar 2013 skulle stige med kr. 50 pr barn – ikke som en reel 

stigning, men som dækning af lejrskolebetaling i alle klasser. Det betyder, at klassekasserne fremover ikke 

skal spare op til lejrskoler, men ”kun” til årets aktiviteter og småindkøb. Fremover sker betaling for 

lejrskoler af skolen.  Den opsparing, de ældste klasser via mange års indbetalinger og indsats har i 

klassekasserne, er det op til de enkelte klasser at afgøre, hvordan den skal bruges eller fordeles. 

Vi har fortsat to tilsynsførende, Emil Rolsted og Ulla Krogsgaard. Emil blev certificeret i 2012, og det er 

planen, at Ulla bliver det i 2013. De besøger jævnligt skolen, følger med på intra og i skolens liv. Deres 

beretning bliver fremlagt senere her på generalforsamlingen og lægges derefter også på intra. De skal have 

SIS – ”Snuden i sporet”, de skal komme på skolen og følge med i hvad der sker. De skal sikre, at der sker 

det, der skal. Vi glæder os til at høre, hvad de har at sige om deres tilsyn i år.  

I 2012 færdiggjorde bestyrelsen sammen med skolens ansatte arbejdet med at udarbejde skolens værdier 

og visioner. En proces, som alle arbejdede med, og som vi til stadighed tager op. Det var en nødvendig og 

spændende proces, som blandt andet dannede grundlaget for det forarbejde, der er igangsat omkring 

vores kommende skolebyggeri.  



Processen omkring skolebyggeri er sat i gang ved, at vi i første omgang havde tre arkitektfirmaer til møde. 

Disse præsenterede sig selv og deres virksomheder, og vi valgte at arbejde videre med firmaet KPF og 

arkitekt Johnny Lundbye, som har stor erfaring med skolebyggeri. Han har guidet os i den første del af 

byggeprocessen, hvor både ledelse, personale og bestyrelse har været involveret og har formuleret ønsker 

og drømme om fremtidens skole. Vi har fokuseret på, at vores visioner og værdier for skolen kommer til at 

hænge sammen med byggeriet, og at der tænkes langsigtet. Dette har resulteret i, at vi nu har et første 

udkast – et forslag med tegninger, som vi kan arbejde videre ud fra. Forslaget har indarbejdet alle vores 

ønsker, tanker og visioner om FREMTIDENS SKOLE og vil kunne og skulle udføres i flere faser – én fase nu og 

de øvrige vil kunne iværksættes over tid – ja, nogle måske først om mange år og i takt med, at økonomien 

er til det. Vi har lagt vægt på at gøre et forarbejde, som betyder, at der vil kunne være sammenhæng i den 

udvikling der sker af skolens fysiske rammer mange år frem i tiden. Vi har i dag sparet 6 millioner kroner op 

til byggeriet, og vi forventer, hvis alt går efter planen, at være klar til at starte første del af byggeriet i 

foråret/sommer 2014. Første fase forventes at omfatte indskoling og SFO og samtidig en sammenbygning 

af de fleste af skolens bygninger.  

I skal dog alle være opmærksomme på, at de tegninger I ser her, ligger i første udgave, og der kan og vil ske 

rigtigt meget, før vi er klar til at gå i gang.  

Vi er også nået dertil i byggeprocessen, at vi kan begynde at kigge på mulighederne for at søge fondsmidler, 

og her har en gruppe forældre – Morten Skovbjerg Kristiansen, Torben Uglebjerg og Søren Heber tilbudt 

deres hjælp til at forsøge at rejse nogle midler til skolens byggeri. Tak til de tre forældre. 

Før jeg slutter af vil jeg gerne takke Berith for det et godt samarbejde og for den store indsats, du lægger på 

skolen. Jeg vil også gerne takke alle som i år – i forbindelse med flere langvarige sygdomsforløb – har 

trukket et stort og ekstra læs, og endeligt vil jeg gerne takke alle forældre, som er mødt frem i dag og som 

møder frem til arbejdsdage og på anden måde er med til at løfte opgaver i og omkring skolen.  

Jeg vil også gerne takke vores lærere, som vi har et godt samarbejde med. Vi glæder os, til det bliver 

hverdag igen og til at fortsætte det gode samarbejde.  

 


