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Kære Alle

2015 blev skolemæssigt et mere ”normalt” år, hvor skolereformen nu er blevet
mere hverdag, og hvor også de fleste forældre nu har vænnet sig til de ændrede
arbejdstidsregler for specielt lærergruppen, hvilke nødvendiggjorde omlægning af
tider for forældremøder, skole-hjem-samtaler m.v. Stadig er der dog få, der har
svært ved at huske ændringerne, hvorfor jeg derfor igen vil minde om, at kontakten
til lærerne primært sker ved henvendelse til skolen, som så sørger for, at den
relevante lærer vender tilbage indenfor almindelig arbejdstid, eller at der alternativt
kan skrives via skoleintra til læreren, der så indenfor rimelig tid vil besvare
henvendelsen.
Økonomisk blev 2015 et godt år for skolen. Vi fik et flot overskud på 520.239 kr,
hvilket var bedre end forventet.
En fortsat god søgning til skolen er en af grundene til det gode resultat – vi havde
således 5 flere elever – i alt 222 elever pr. 5.9. 2015 – end året før, og det betyder
rigtig meget for økonomien. Vi håber på, at det gode renommé som skolen har og
den gode undervisning og anden indsats, som hele personalet udvirker, kan
fastholde det nuværende høje elevtal, men vi ved, at det bliver meget svært de
kommende år p.g.a. det faldende børnetal i kommunen.
Ved årsskiftet satte vi skolepengene op. Vi justerer hvert år af hensyn til den
almindelige prisudvikling, men vi valgte at sætte skolepengene ekstra op i år.
Baggrunden for dette skridt er drøftelser vi har haft i bestyrelsen, ledelsen og med
personalet gennem det seneste år om brug af it i undervisningen. Vi er nået frem til
en løsning, hvor vi ud fra pædagogiske og økonomiske overvejelser vil stille pc-ere
til rådighed for eleverne i overbygningen – altså 7. – 9. klasserne.
Det er et bevidst valg, at navnlig indskolingen ikke skal have stillet pc-ere til
rådighed, da vi finder, at det også er vigtigt at udvikle andre kompetencer hos
navnlig de små elever.

Mellemgruppen og indskolingen vil dog også nyde godt af dette tiltag, da de
klassesæt, som vi råder over, og som løbende tænkes fornyet, vil være mere til
disposition, når overbygningen ikke længere har brug for klassesættene.
Alle pc-erne får installeret officepakken, som det også bliver muligt gratis at få
installeret på andre pc-ere hjemme.
Pc-erne vil være til rådighed senest ved starten af det kommende skoleår.
Som forberedelse til pc-løsningen er skolens internetopkobling blevet opgraderet,
og her har vores pedel Morten gjort et stort arbejde med at udføre kabling. Tak for
det.
Vi har en anden udfordring på økonomien i de kommende år.
I Nr. Lyndelse området skal der separatkloakeres i de kommende år, hvilket skolen
også bliver omfattet af. Det vil forventeligt skulle ske indenfor de kommende 3 – 4
år og vil nok medføre en udgift på ca ½ mio. kr. Vi har derfor i årets regnskab
foreløbig reserveret 200.000 kr hertil, hvilken henlæggelse må forventes forøget i de
kommende år. Herved reduceres det tidligere oplyste overskud reelt med dette
beløb.
Fåborg-Midtfyn Kommune har lagt op til en ændring af bustiderne. Bustidernes
ændring indebærer, at Carl Nielsen Skolen forventer at ændre starttidspunkt til 7.30,
og det kan få afsmittende effekt hos os med ændrede ringetider. Vi har som friskole
ingen indflydelse på bustiderne, da kommunen ikke har pligt til at transportere
friskolebørn – vi må med andre ord tage, hvad vi kan få.
Vi vil derfor kunne blive nødt til enten at ændre ringetiderne, så de passer med
bustiderne, eller alternativt må busbørnene få længere ventetider. Med de
oplysninger vi har nu, ser det primært ud til at være et problem om morgenen men
ikke om eftermiddagen.
Vi ved at kommunen sender sagen i høring den 28.4., og derefter bliver vi nok
klogere. Herefter vil bestyrelsen drøfte, hvorledes det skal tackles her på skolen.
Vi synes vi har en rigtig god skole, som er et godt alternativ til det traditionelle
kommunale tilbud, og hvor vores elever rustes godt til de ungdomsuddannelser, der
venter den i det fremtidige uddannelsesforløb.
Det er sagt før men tåler at blive gentaget.

Udover et fantastisk personale kræver en god skole den gode forældreopbakning, så
endnu engang :
Bak op om alle fællesarrangementer, der er på skolen – det medvirker til at støtte
fællesskabet.
Bak op om arbejdslørdagene – det medvirker både til fællesskabet men også til
skolens økonomi.
Bak op om den store indsats, som hele personalet udøver for vores børn, og vær
med til at anbefale skolen overfor andre børnefamilier, så vi kan vedblive med at
have et godt grundlag for at skolen også eksisterer i den lange fremtid.
Vi skal snart sige farvel til skolens 9. klasse, der lige om lidt skal i gang med deres
eksaminer. Jeg vil ønske dem alle held og lykke i fremtiden med det de nu skal i gang
med – de har i hvert fald fået et godt grundlag for deres videre færd.
Tak til hele personalet for en forrygende indsats igen i år og en særlig tak til Lars og
Bjarne for indsatsen gennem mange år, som i nu har valgt at stoppe alt for tidligt fra.
Da mit yngste barn er en af de 9. klasses elever, der forlader skolen, har jeg også
besluttet, at det må være på tide med nye kræfter i bestyrelsen.
Det har været nogle gode og spændende år, og jeg synes jeg har haft et godt
samarbejde med Tine og Lene i ledelsen og først Karin og siden Ina på kontoret.
Mange tak også til Jer for det i har gjort og gør for skolen.
Til slut vil jeg også takke resten af bestyrelsen for Jeres indsats. Samarbejdet har
også her fungeret godt – vi har haft gode diskussioner, og vi er generelt nået til bred
enighed om de fleste beslutninger.

