
Landsgrav Friskole 

Bestyrelsens beretning for 2017 fremført på generalforsamlingen d. 24. april 2018 

 

Beretningens formål er at gengive, hvordan regnskabsåret 2017 er forløbet set med bestyrelsens 

øjne, hvordan er skolen resultatmæssigt kommet ud af året, og hvad har bestyrelsen beskæftiget sig 

med i løbet af året. 

Dertil kommer også noget om, hvad skal der ske i det nuværende og kommende års tid. 

 

Økonomi 

Skolens økonomiske resultat for 2017 er stort set en kopi af resultatet for 2016. Det reviderede 

regnskab for 2017 udviser et positivt resultat på kr. 1.061.647,- hvor det i 2016 var lidt under en 

million. Til gengæld er både omsætning og omkostninger i forhold til 2016 vokset hver især med ca. 

1 million. De nærmere regnskabssammenhænge vil blive gennemgået under dagsordens punkt 6. 

2017 resultatet er et godt, flot og tilfredsstillende resultat, men også et nødvendigt resultat for 

generelt at sikre skolen et økonomisk fundament for løbende og fremtidig forbedring og udvikling. 

Skolens elevtal har i 2017 ligget stabilt i intervallet 217-221. Skolepengene er blevet holdt på 

uændret niveau. En regulering må forventes i 2019. 

Årsagerne til et godt resultat er flere, men et godt resultat kommer stadig ikke af sig selv. Det er 

bl.a. et klart udtryk for at vores skoleledelse og personale har en vedblivende opmærksomhed, 

balance og et samarbejde i forhold til ”need to have” og ”nice to have” i skolens drift, hvor der skal 

være plads til begge dele. Tak for det. 

- 

Af større enkeltstående anskaffelser /renoveringer i 2017 har været en omlægning af boldbanen, 

der vel tidligere bedre kunne beskrives, som en multihuls golfbane dog stort set uden græs. 

Toiletterne her i hovedbygningen fik en ”trængende” renovering, ventilationen i fysik/kemi er 

udskiftet, og udskiftningen af klasseværelsesmøbler er fortsat. 

- 

Ny leder 

I begyndelsen af 2017 fik skolens SFO ny leder, og der er i 2017 derudover blevet tilført SFO’en 

yderligere ressourcer med det formål at styrke aktiviteten i SFO’en. Ny leder og flere ressourcer 

medfører forandringer. Det er blevet godt modtaget, tilbagemeldingerne fra både forældre og børn 

er entydige og positive. 

- 

Forældre input 

En beslutning om afskaffelse af 10-timers modulet i SFO’en blev på baggrund af 

forældrehenvendelse ændret således, at modulet blev bevaret på ændrede vilkår. 

 



- 

På sidste års generalforsamling blev der stillet forslag om lektiecafe forestået af de store elever på 
skolen. Bestyrelsen og skolens ledelse undersøgte efterfølgende mulighederne og behovet. I forhold 
til de store elevers muligheder for at forestå lektiecafe, så får de store elever senere fri end dem, der 
eventuelt skulle bruge lektiecafeen, hvorved en sådan lektiecafe ville skulle placeres sent på 
eftermiddagen. Mht. bemanding af en lektiecafe, så vil der ligeledes under alle omstændigheder 
være behov for en voksens tilstedeværelse, og set i lyset af, at der generelt ikke blev registret 
problemer med manglende lektielæsning, der kunne indikere et bredere behov, så valgte 
bestyrelsen i stedet for, at prioritere den personaleressource til målrettet anvendelse for 
enkeltelever med behov for støtte. 

- 

Fællesskab 

Traditionen tro havde vi i 2017 to arbejdslørdag.  Det er fællesarrangementer, som altid er nogle 

hyggelige dage, hvor vi udover, at få snakket med hinanden på tværs af klasser, også får ordnet en 

masse praktiske opgaver til gavn og glæde for alle. Deltagerantallet variere lidt, 40 – 50 voksne og 

ca. ligeså mange børn. 

- 

Vi har på bestyrelsesmøder diskuteret hvorledes skolens fællesarrangementer på bedre vis kan 

understøtte hele fællesskabsdannelsen omkring skolen. Vi er på den front bl.a. udfordret af, at det 

eneste sted vi har på skolen, hvor vi rent fysisk kan være samtidigt er på boldbanen. 

Sammensætningen af Markedsdagen 2017 var nænsomt ændret som følge heraf. 

Desuden oplever vi, at skolefællesskabsdeltagelsen er i skarp konkurrence med mange andre 

fællesskaber, som vi nutidens forældre individuelt også prioritere at deltage i.  Rammerne for 

fællesskabet må i en vis udstrækning transformeres således, at vi forskellige forældre med vidt 

forskellige liv kan deltage i og bidrager til skolefællesskabet efter mere individuelle muligheder.  Og 

hvordan gør vi så bedst det?  - Det er og bliver et tilbagevende emne. 

- 

Der var også i 2017 nødvendigt at henstille til at man udviser agtpågivenhed og hensyntagen når 

man anvender bil til og fra skolen, herunder overfor skolens naboer således, at man ikke genere 

eller ligefrem blokerer for skolens naboers muligheder for at komme ud og ind af egne indkørsler. 

- 

Løbende værdi og visionsdebat. 

På refleksionsoplæg fra Patrizia har vi på flere af årets bestyrelsesmøde debatteret mulige svar på 

f.eks. spørgsmålene: 

Hvorfor er vi her på skolen? 

Kan man være en Grundtvig-Kold’sk friskole uden at bede Fadervor til morgensang? 

Trænger vi til et mere moderne logo/image/slogan/hjemmeside? 

 

Buddene på spørgsmålene kan være mange, vil I høre nogle af dem? 



- 

Vedtægt 

Som annonceret ved sidste års generalforsamling, så har vi arbejdet med en gennemgang og 

opdatering af vedtægterne for vores skole. Det har resulteret i det forslag, der er på dagens 

dagsorden under punkt 9. 

- 

Af andre emner skal nævnes: 

Der er vedtaget opdaterede versioner af trivselspolitik og antimobbestrategi, samt 

ventelisteprocedure. 

Desuden havde vi i årets løb besøg af elevrådets formand og næstformand, Selma og Albert fra 9. 

kl., som fortalte os om deres elevrådsopgave og om vedtægterne for elevrådets arbejde. 

- 

Lokalplan 

Lokalplansændringen i forbindelse med inddragelsen af Toftevejs grundene til anvendelse for 

skoledrift og processen forbundet hermed var et trofast og gennemgående emne på 

bestyrelsesmøderne i 2017. Set i bakspejlet blev den samlede lokalplansproces mht. form, indhold 

og tidsmæssige udstrækning markant anderledes end det, vi nu for snart små 3 år siden blev stillet 

i udsigt før beslutningen om købet af grundene blev gennemført.  

Vi har i løbet af året og som en del af processen haft kontakter og møde med kommunens 

forvaltning omkring disponeringen af grundene, skolevejen, morgentrafikken ved skolen, og 

skolens p-pladser. Vi deltog i borgermødet i forbindelse med lokalplansforslagets høringsperiode i 

oktober, og vi fremsendte efterfølgende skolens høringssvar på lokalplansforslaget. 

Resultatet af processen er blevet en ny lokalplan, vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar i år, 

hvor vi nu kan inddrage de to Toftevejs grunde til skoledrift. 

Vi kunne godt have ønsket os, at et par enkelte detaljer i lokalplanen havde været anderledes. Den 

endelige lokalplan er udtryk for at alle parter er blevet hørt og tilgodeset på en for alle parter 

rimelig og tilfredsstillende måde, og planen forhindringer på ingen måde det formål skolen skal 

bruge grundene til. 

Som følge af en undervejs lidt uforudsigelig proces, blev huset på Toftevej udlejet, og vi har indtil vi 

kendte resultatet af endelig vedtagelse været tilbageholdende med at bruge ressourcer på 

dispositioner for grundene. 

Men det sker nu. 

- 

Fremadrettet: 

Efter generalforsamlingen og ny valg til bestyrelsen sidste år, etablerede vi et nyt byggeudvalg, det 

er Patrizia og Ditlev, og fra bestyrelsen er det Martin og Jakob. 

Vi har etableret kontakt med et arkitekt firma, som ud fra vores ønsker og øvrige forestillinger om, 

hvad en kommende bygning kan bibringe af fysiske faciliteter, har udarbejdet et inspirationsoplæg 

til en kommende bygning og en renovering af hovedbygningen. 



Oplægget danner grundlaget for det videre arbejde med at finde frem til det mest hensigtsmæssige 

bygningslayout og funktionalitet, og vi har besluttet at arbejde videre med samme arkitekt firma. 

Det er der vi er lige nu. 

Når der foreligger et gennemarbejdet projektforslag vil det blive præsenteret for forældrekredsen. 

Udgangspunktet for nybygningen er fortsat en klasselokalebygning til mellemklassetrinet plus 

noget mere. Tidsplanen på nuværende tidspunkt er meget præliminær og forbundet med meget 

usikkerhed fordi intet for nuværende er fastlagt eller på nogen måde afklaret. Et løst gæt på første 

spadestik kan være om ca. et års tid, hvis alt går vel. 

- 

2019 er samtidig jubilæumsår for Landsgrav Friskole. Helt præcist den 3. maj 2019 kan Landsgrav 

Friskole fejre 150 års jubilæum. Til markering og festligholdelse af det er en række arrangementer 

og tiltag i støbeskeen. 

Der er også nogle tanker i gang omkring bedre anvendelse af højen i forbindelse med legeplads. 

- 

Skoledriften 

Beretning for selve driften af skoleaktiviteten bliver her efterfølgende blive givet af skoleleder og 

tilsynsførende, hvorfor det er udeladt her. 

- 

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne sige skolens samlede personale, såvel hidtidigt som 

årets nytilkomne, tak for jeres solide engagement og indsats og ikke bare i 2017. Det er vores 

opfattelse, at I yder alle hver især på forskellige opgaver og samtidig får I ved fælles hjælp, 

fleksibilitet og ihærdighed helheden til at spille. At det er sådan, er vi nok blevet vant til, og derfor 

måske tager det for givet. Så meget desto mere er der grund til at være opmærksom på det og sige 

jer tak. 

Jeres individuelle og fælles ihærdighed er der vedblivende brug for og i forbindelse med det større 

forestående bygge og renoveringsprojekt vil dagligdagen på forskelligvis blive udfordret, så også på 

den front bliver der brug for jeres fleksibilitet og konstruktive ad hoc løsninger. 

I skal alle have mange tak! 

Steffen Hansen, bestyrelsesformand  


