Formandens beretning generalforsamling 20. april 2017
Generalforsamling
En ny generalforsamling er en realitet. Et nyt bestyrelses år begynder om nogle få timer, med de
udskiftninger der måtte komme. Sidste år kunne vi byde velkommen til Thomas og Lisbeth, i år er vi tre der
er på valg, Bent, Søren og ut. Vi har alle ønsket genvalg.
Formand, næstformand og kasserer, tre tunge poster i bestyrelsen er i spil, da det er disse poster der skal
besættes og de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke har ønsker om disse poster. En personlig betragtning i
forhold til dette er, at bestyrelsens sammensætning fordrer forskellige kompetencer. Det er blevet tydeligt
for mig efter to år i bestyrelsen, at kompetencer i forhold til økonomi, ledelse, engagement, pædagogiske
og faglige input og samarbejde er vigtige og nødvendige for supportere skolens ledelse på bedst mulige vis.
Det er derfor vigtigt med et vedvarende fokus på bestyrelsens sammensætning.
Økonomi
Driftsresultatet for 2016 har været acceptabelt. Resultatet for året var et overskud på kr. 84.000 før
henlæggelser. Resultatet udgør ca. 1/3 af det budgetterede, hvilket primært skyldes tilbagebetaling af
statstilskud (dispositionsbegrænsningen) kr. 30.000,-, samt en stigning på lønningerne pga. af flere
støttetimer, ekstra vikarudgifter pga. barsel m.m.
Der forventes fortsat økonomiske udfordringer i fremtiden, uagtet forhøjelsen af statstilskuddet og skolens
løbende stramme økonomistyring.
For kommunen som helhed har der været og er fortsat et lavt børnetal, hvilket betyder at antallet af elever
i kommende børnehaveklasse kun udgør godt 2/3 af en klasses maksimale elevtal. Endvidere har
kommunen indført førskole SFO, som vi naturligvis også oprettet.
Trods ovennævnte, budgetterer bestyrelsen med et pænere overskud i 2017.
Herudover vil jeg også nævne at vi prioriteret ny belysning i 1. og 2. klasse samt pc’ere til lærerstaben.
Skolen, eleverne og medarbejderne
Vi er og vil være en mangfoldig skole, vi vil fællesskab, inklusion og rummelighed og en hverdag hvor den
enkelte i høj grad bliver set og mødt. Vi arbejder på at blive endnu stærkere på dette felt og lave en
hverdag og en ramme der fungerer for de mange forskellige børn.

Vi skal som skole skabe rammer for fordybelse, virkelyst og fællesskab, så barnet får mulighed for at udvikle
erkendelse, ansvarlighed, evnen til at samarbejde, kreativitet, engagement, empati og tillid til egne
muligheder.
Vi vægter, at barnet skal indgå i et forpligtende fællesskab, således at det udvikler forståelse for, at der
både skal være plads til den enkelte og plads til forskellighed.
Vi vægter, at skolehverdagen er præget af ligeværdighed og gensidig respekt. At åbenhed, tryghed, trivsel
og en god tone kendetegner vores skole
Jeg kan høre, at der til tider stilles spørgsmålstegn ved rummeligheden og muligheden for individuelle
løsninger – det er ikke den skole jeg kender. Jeg oplever, at der er plads til mange forskellige børn med
mange forskellige behov, men dermed ikke sagt, at der ikke er udfordringer vi kan blive dygtigere til at
arbejde kvalificeret med. Jeg oplever også en personalegruppe som i den grad har fokus på vores børn og
som dagligt yder en stor indsats.
En god friskole kræver også et godt forældreengagement, det er blandt andet det vi forpligter os på når vi
vælger en friskole, både mentalt og helt lavpraktisk i den praktiske bistand vi kan yde skolen. Hold fast i
dette fokus for at styrke fællesskabet og vores børns skole.
Vi har i det forgangne år sagt farvel til Lars og Bjarne og i forlængelse af det sagt goddag til Julian og
Carsten. Jeg ved de er faldet godt til og vi er glade for at have fået jer ombord.
Vi har også haft debut med førskole/mini-sfo afledt af Faaborg Midtfyn kommunes beslutning om at rulle
konceptet ude i hele kommunen. Vi har arbejdet intensivt på at skabe et godt tilbud til de nye små –
velkommen il både dem og deres forældre.
Et nyt hold unge mennesker er om kort tid på vej ud i verden til nye udfordringer – held og lykke til dem.

Tak til medarbejdere, ledelse og forældre
Bestyrelsen vil gerne her benytte lejligheden til at takke hele personalet for en engageret indsats til glæde
for vores elever, hver især løfter I en betydelig opgave for at gøre vores skole attraktiv. Ved samme
lejlighed vil vi også gerne takke forældre og elever for bistand ved skoleudflugter, lejrskoler, musical,
arbejdslørdage og meget mere. Bestyrelsen vil også gerne takke vores tilsynsførende Tove Ketil for en

professionel indsat. Grundet nye regler på dette område, kommer vi desværre til at sige farvel til Tove i
2018.)
Jeg vil også gerne sige tak til Tine for et godt samarbejde – du er en ildsjæl der passioneret og professionelt
bestrider posten som skoleleder og samtidig holder fast i din tilknytning til eleverne som lærer.
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, jeg synes vi sparrer godt med hinanden og der
er bred opbakning til de fleste beslutninger. Vi er ikke nødvendigvis altid enige og heldigvis for det, men der
er respekt for forskellighed og plads til debat.
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