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2016 – Vores mangeårige SFO-leder Bente mistede livet til en modbydelig kræftsygdom, et stort tab for 

hendes familie og venner, et stort tab for Landsgrav Friskole.  

Efterfølgende er det er det altid meget nemt at sige, at der i forhold til skolen i sygdomsforløbet var 

perioder der ikke var optimale for hverken Bente eller skolen. Det foregik efter aftale og efter hensyn til 

Bentes ønsker, og det kan en rummelig friskole godt magte og klare. 

Jeg vil bede alle om at rejse sig, og sende Bente en venlig tanke. 

Tak. 

- - 

Hvor dem der faldt og forsvandt, er der nye over alt. 

Vi har også i 2016 fået nyt personale til skolen, både fastansat, vikarer og praktikanter, og med nye 

mennesker er der kommet nye metoder, der er skabt nye relationer og ny inspiration for hele personalet - 

alt sammen til gavn for vores børn. 

Jeg vil på bestyrelsens vegne sige det samlede personale mange tak for en god indsats i 2016. Vi er en lille 

organisation, hvor alle er afhængige af hinanden, og alle jer medarbejdere har funktioner, man i en vis 

henseende er alene om. I har i forhold til mange andre skoler nogle større frihedsgrader, som til gengæld 

også medfører generelt større krav i forhold til ansvar og fleksibilitet. Det er bestyrelsens opfattelse, at det 

fungerer og fungerer godt. Men det er også vigtigt, at det bliver ved med at fungere, hvilket man skal være 

opmærksom på, fordi det ikke er en selvfølge, at det bare fungerer. 

 

Hvordan er så regnskabsåret 2016 så forløbet, og hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med i løbet af 

2016? 

Det reviderede regnskabet for 2016 udviser et økonomisk positivt resultat på kr. 932.618,-  hvilket er et 

særdeles tilfredsstillede økonomisk resultat, taget i betragtning af hvordan året tegnede tilbage ved 2016 

årets oprindelige budgetlægning. Med efterfølgende budgetkorrektioner hed det ultimo februar 2016 et 

budget plus i omegnen af kr. 500.000,-  

Isoleret set er det ikke et formål i sig selv at nå et økonomisk resultat i den realiserede størrelsesorden, 

men når det nu er en realitet, så er det ikke så skidt endda, set i lyset af at vi forhåbentlig indenfor en 

overskuelig fremtid skal i gang med nybyggeri. Desuden skal der ikke voldsomt meget til for at give en 

pulsering på +/-  en halv million på en drift af skolens størrelse. 

Ligeledes skal det nævnes, at et økonomisk resultat i denne størrelsesorden ikke er usædvanligt, når man 

kigger i regnskaber nogle år tilbage. Man kan med rette sige, at vi blot er tilbage på niveau med tiden, før 

man begyndte at skrue på koblingsprocenten for statsstøtten. 

Ydermere er det bydende nødvendigt, at driften kan generere overskud, da det reelt alene er grundlaget, 

for at skolen kan foretage nybygning og renovering med jævne mellemrum. 



Bestyrelsens kasserer, Fie, kommer i sin fremlæggelse af regnskabet her lidt senere i programmet ind på de 

nærmere detaljer og baggrunde for regnskabets udseende. 

Som følge af det økonomiske resultat, der tegnede sig i slutningen af 2016, blev det besluttet at iværksætte 

anskaffelse af et ekstra klassesæt chromebooks og 2 klassesæt skolemøbler, samt renovering af bl.a. 

toiletterne i mellemtrinsbygningen. 

 

Pædagogisk weekend 

2016 begyndte med pædagogisk weekend, hvor personale og bestyrelse var samlet over 1½ dag. Det gav os 

alle sammen et indblik og en forklaring på, hvorfor vi hver især har forskellig prioritering og tilgang til 

forskellige typer af opgaver. Kort sagt, vi blev klogere på hinanden. 

Det andet hovedemne handlede om at gøre os alle lidt klogere på, hvad vi mener, når vi siger ”En moderne 

Grundtvig-Koldsk Friskole”.  Udbyttet af det er der arbejdet videre med af skolens ledelse og personale. 

Samlet var det en god og givtig oplevelse for os alle. 

 

Jordvarmeanlæg 

Som nævnt ved sidste generalforsamling, så har emnet jordvarmeanlæg været på dagsordenen og har fyldt 

en hel del for bestyrelsen i 2016. 

Vi har fået bud og løsningsforslag fra flere forskellige leverandører, baseret på forskellige typer af 

teknologier og forskellige anlægsdimensioneringer. 

Det har været noget af en oplevelse, fordi de forskellige aktørers bud på kapacitet og dimensionering har 

set vidt forskelligt ud og har i en vis udstrækning været i modstrid med hinanden. 

Der er også undervejs kommet anbefaling af træpillefyr og luft-til-vand varmepumpe. 

Økonomisk har det også været en udfordring at få et samlet overblik på, da de enkelte tilbuds 

forudsætninger og forbehold har udeladt væsentlige nødvendige omkostninger i forbindelse med 

etablering, installation eller driftsforhold. 

Vi har set eller hørt om sammenlignelige installationssteder, hvor det fungerer godt, og hvor det fungerer 

mindre godt. 

Lang historie kort: Vi har lagt projektet i mølposen i hvert fald for en tid, fordi når alt kom til alt, så ville 

alene de etableringsomkostninger, vi kunne få overblik over, gøre tilbagebetalingstiden længere end 10 år. 

Desuden ville det jordvarmeanlæg, der er plads til på vores boldbane, ikke have kapacitet nok til at dække 

det eksisterende behov, og derfor skulle det aktuelle jordvarmeanlæg umiddelbart integreres med den 

eksisterende gaskedel, eller tredje alternativ, en integration der ansvarsmæssigt lå udenfor tilbuddene. 

Vi forventer, at emnet igen skal tages op i forbindelse med nybyggeri. 

 

 

 

 



Toftevejsgrundene 

Et andet gennemgående emne på dagsordenen for 2016 har heddet Toftevejsgrundene.  Vi har i årets løb 

haft en kontinuerlig dialog med kommunen i forhold til ny lokalplan. I den forbindelse har vi til kommunen 

fremsendt udkast til forslag til ny lokalplan med efterfølgende møde. 

Vi har afholdt naboorienteringsmøde d. 20. september2016, hvor vi fremlagde vores tanker, hensigter og 

mulige planer i forhold til Toftevejsgrundenes fremtidige disponering og anvendelse for skoledrift. 

Efterfølgende blev formel lokalplansanmodning fremsendt til kommunen. 

Sagen fik omtale i dagspressen, og ved den umiddelbart efterfølgende behandling i kommunens Erhvervs- 

Plan- og Miljøudvalg primo december blev sagen sendt retur til kommunens Planafdeling med ønske om 

uddybning og flere oplysninger, hovedsagelig på baggrund af den omtale, der var givet i dagspressen. 

Den ønskede uddybning og oplysninger blev fremsendt umiddelbart efter forespørgsel og 

lokalplansanmodningen blev godtaget på udvalgets møde primo januar i år. Kommunen er nu så langt med 

arbejdet, at lokalplanen efter planen er på EPM-udvalgets møde i juni. 

Også i relation til Toftevejs grundene havde vi Jan Berg, forælder i 3. kl., til at give os en indføring i 
hvilke forudsætninger og muligheder der eventuelt kan være i fondsmidler i forbindelse med et 
nybyggeri. 

 

Moderationer 

I 2016 er det besluttet at ændre på moderationerne af skolepengene således, at de er på linje med andre 

skoler, og således at 4. barn får friplads, gældende for samboende hel- eller halvsøskende. 

 

Indbrud 

Heller ikke i 2016 undgik vi indbrud på skolen. dog med begrænset skadesomfang. Brugbar 

overvågningsvideo blev videregivet til politiet. 

 

Regeludfordringer 

For at håndtere elever, der udfordrer skolens ryge-og tobaksforbud, har det været nødvendigt at udarbejde 

en trininddelt konsekvensrækkefølge, hvor det sidste og ultimative trin medfører, at elev udskrives af 

skolen. 

Standsning og parkering er der jævnligt informeret om, som det allerede er alle bekendt. Alligevel vil jeg 

her gentage opfordringen til fælles front i forhold til at følge de enkle udstukne rammer og regler. Vi må 

alle hjælpes ad med at opføre os bedst muligt i trafikken omkring skolen således, at naboområdet også får 

mulighed for at få den opfattelse. 

 

Arbejdslørdage 

Der er afholdt to arbejdslørdage i 2016, en forår og en efterår, hver gang med aktiv deltagelse af ca. 50 

forældre og ca. 40 børn. Som altid nogle hyggelige dage, hvor der udover at blive lavet en masse små og 



større vedligeholdelsesopgaver også er god mulighed, for at vi forældre lærer hinanden bedre at kende på 

tværs af klassetrin. Alt sammen til stor gavn for hele skolen. Mange tak for det – og jeg håber mange af os 

igen ses på lørdag . 

 

Af andre emner der har været på dagsorden i årets løb skal nævnes: 

- Fraværsprocedurer i forhold til gældende regler. 

 

- Vi har skiftet rengøringsselskab. 

 

- Der er med nabo indgået aftale om yderligere beplantning i plantebæltet umiddelbart udfor 

pågældende nabo. Beplantningen finder sted på den kommende arbejdslørdag. 

 

- Et af skolens lån er omlagt med reduktion i bidragssats til følge. 

 

Fremtiden for bestyrelsen: 

 

Lokalplanproces: Der kommer en høringsperiode her indenfor de nærmeste måneder. 

Økonomi: Der kommer reduktion i statsstøtten til SFO, som vil påvirke budgettet for 2018. 

Nybyggeri: Vi skal have gang i en mere konkret bygningsprogrammering. Hvilke aktiviteter skal flyttes til 

nybygning, og hvordan skal de dermed frigjorte lokaler i de eksisterende bygninger disponeres? 

Det vil alt sammen være meget afhængigt af resultatet på lokalplanprocessen, funktionalitetskrav og 

sammenhænge i forhold til omgivelserne, og ikke mindst økonomi og muligheder for finansiering. Der er 

mange parametre i det arbejde. 

Vedtægter: Skolens vedtægter skal have et servicecheck og en opdatering i forhold til dels nye 

lovgivningskrav og nutidig praksis. Måske nok en lidt kedelig ting men nødvendig. 

Der er også et arbejde og tiltag i gang for at ændre på skolens større fællesarrangementer. Første lille 

synlighed på det er dagens generalforsamling, hvor vi indledte arrangementet med sangforedrag. 

 

Skoledriften 

Beretning for selve driften af skoleaktiviteten bliver her efterfølgende blive givet af skoleleder og 
tilsynsførende, hvorfor det er udeladt her. 

Eneste i den forbindelse skal det oplyses, at skolens elevantal i løbet at 2016 har ligget stabilt i 
intervallet 217 – 220, hvilket det indtil videre fortsat gør. 

 

Det var ordene. Tak. 

Steffen Hansen, bestyrelsesformand  



 


