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Kære Alle
2014 blev året, hvor vi på Nr. Lyndelse Friskole fik taget hul på skolereformen. Efter
sidste års generalforsamling blev der holdt et informationsmøde, hvor ledelse,
lærerstab og vi fra bestyrelsen fik oplyst om de tanker, som navnlig ledelse og
lærerstab havde gjort sig om, hvorledes skolereformen skulle udmønte sig. Det var
godt at kunne konstatere, at der var en meget fin opbakning fra forældreside til det,
der blev præsenteret, og som var resultatet af et meget stort forarbejde.
Et er naturligvis teori – noget andet er praksis.
Et lille skoleår er gået med afprøvningen af de ideer, der var lagt frem, og heldigvis
må vi sige, at i vidt omfang har resultatet været godt. Der vil nok komme justeringer,
men jeg tror at vi indtil videre har fundet en god model, der kan bruges i de
kommende år.
Udover skolereformen fik vi også presset nye arbejdstidsregler ned over hovedet
efter lærerkonflikten i 2013.
Som vi også tidligere har nævnt har det haft nogle forskellige konsekvenser – også
for den måde kontakten mellem skole og hjem foregår. Husk at kontakten til
lærerne sker via kontakt til skolen, som så sørger for, at den relevante lærer vender
tilbage indenfor almindelig arbejdstid eller at der alternativt kan skrives pr mail til
læreren, der så vil besvare mailen. Respekter at lærerne også er en slags almindelige
mennesker, der også gerne vil have en uforstyrret fritid.
De arrangementer vi har afholdt på skolen er også foregået lidt anderledes end
tidligere. Forældremøder og skole- hjemsamtaler er lagt lidt tidligere og med
deltagelse af færre lærere end tidligere. Der er heldigvis blevet taget godt imod
dette, og vi har fornemmet at alle har indrettet sig efter de nye tider. Andre
arrangementer har også mærket dette, hvor det ikke længere er alle lærere, der nu

deltager. Herved sparer vi lønkroner, og alle må erindre sig, at det er årsagen til, at
ikke hele personalet deltager i et arrangement – det handler heldigvis ikke om
manglende engagement.
Om økonomien i 2014 er det bedste vi kan sige, at det ikke gik helt så slemt, som vi
havde budgetteret. Vi fik et negativt resultat – altså underskud – på 227.468 kr i år
2014. Vores likviditet er blevet reduceret noget men er fortsat god. Likviditeten er
navnlig påvirket af indkøbet af tavler og I-pads, idet det almindelige driftsunderskud
ikke i nævneværdig grad har givet sig udslag i likviditetsforværringer.
Peter vil om lidt orientere dybere om regnskab og budget, hvor vi for det
nuværende år forventer et resultat, der balancerer om 0.
Skal resultatet bedres kræver det, at vi får større indtægter. Der er lavet besparelser
i de sidste år, og det er svært at forestille sig en skole, der må tåle yderligere
kraftige besparelser, hvis vi skal have den skole vi kender nu og som vi gerne vil
bevare også fremover. Øgede indtægter kan vi kun få, hvis vi får flere elever på
skolen.
Her er det vigtigt at få udbredt kendskabet til skolen og dens kvaliteter bedst muligt
i vores lokalområde. Vi er kommet på facebook, og det er en af de muligheder vi har
for at synliggøre skolen. Noget af det, som jeg tror er meget vigtigt, er, at hele
forældrekredsen er med til at tale positivt om skolen, da det jo meget handler om
tillid til en institution for at man netop vælger dén. Her vil vi gerne opfordre til, at
alle der er grundlæggende enige i, at vi har en god skole medvirker til at give skolen
den gode positive omtale, som den fortjener, så skolen ikke bliver valgt fra fordi
nogen måske har hørt nogle dumme rygter over Brugsens køledisk. Og vi ved
desværre, at der fra tid til anden sker rygtedannelser. Hvis alle forældre vil være
med til at hindre, at dette sker – så er vi nået et godt stykke videre.
Nuværende 9. klasse skal vi snart tage afsked med, når de er kommet godt igennem
deres afgangseksamen. De vil blive spredt på efterskoler og videregående
uddannelsesforløb og for dem er de gode år på Nr. Lyndelse Friskole snart forbi. Jeg
vil ønske dem alle held og lykke i fremtiden, og jeg er sikker på, at de har fået en god
ballast at bygge videre på.

Indførelse af ændrede forretningsgange, undervisningsforløb m.m. har også i det
forgangne år trukket store veksler på både ledelse og personale. Igen i år skal lyde
en tak for det store arbejde, der er lagt i dette arbejde og selvfølgelig også i det
øvrige arbejde.
Til slut vil jeg også sige tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde i det
forgangne år.

