Birkerød Privatskole

Bestyrelsens beretning 2005
Udsendt i forbindelse med
skolens generalforsamling den 24. april 2006

Bestyrelsens sammensætning
Efter den ordinære generalforsamling den 20. april 2005 bestod skolens bestyrelse af følgende
medlemmer:
Søren E. Frandsen (Louise i 6. vest og Rasmus i 9. vest)
Lotte Krogh (Tanja i 5. vest og Trine i 8. vest)
Svend Laulund (Nina i 6. vest og Kristian i 9. øst)
Anders Nørskov (Thor i 5. vest)
Ingelise Semark (Henrik i 10. og Torben i 7. vest)
Bestyrelsens suppleanter blev:
Peter Lundmark Jensen (Marie i 9. øst og Therese i 5. vest)
Erik Morsing (Arendse i 9. øst og Christian i 7. vest)
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret. Søren E. Frandsen har i det forgangne år
fungeret som bestyrelsens formand med Svend Laulund som næstformand.
Bestyrelsen organiserer sit arbejde ved brug af en række udvalg. Lotte Krogh har fungeret som
formand for bygningsudvalget, Ingelise Semark som formand for IT -udvalget og for udvalget for
skole-hjem-samarbejdet og Erik Morsing har forestået arbejdet i PR-udvalget. Søren E. Frandsen
har sammen med Peter Lundmark Jensen fortsat arbejdet omkring skolens byggeprojekt – og i den
forgangne periode med at få byggesagen endeligt afsluttet.
Ved denne generalforsamling er Anders Nørskov og Lotte Krogh på valg. Der skal således vælges
to ordinære medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Anders Nørskov og Lotte Krogh er
villige til genvalg som ordinære bestyrelsesmedlemmer og Peter Lundmark Jensen og Erik Morsing
er villige til genvalg som suppleanter til bestyrelsen. Med henblik på at sikre kontinuitet i
bestyrelsesarbejdet på lidt længere sigt opfordrer bestyrelsen evt. interesserede kandidater til at
melde deres kandidatur til undertegnede eller skoleledelsen senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse, jf. skolens vedtægter § 4, stk. 4.

Bestyrelsens virksomhed
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt ordinære bestyrelsesmøder ca. én gang om
måneden og som de tidligere år, har der - ikke mindst i tilknytning til skolebyggeriet - været afholdt
en række yderligere møder på bestyrelsesniveau og med samarbejdspartnere. Skoleledelsen, skolens

sekretær, fællestillidsmanden og lærerrådsformanden har som vanligt deltaget i bestyrelsesmøderne.
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt og det daglige samarbejde med skolens daglige ledelse
og administration er forløbet tilfredsstillende.
Foruden den løbende drift af skolen har bestyrelsen i den forgangne periode primært arbejdet med
følgende 5 konkrete mål,






at ansætte og etablere et godt samarbejde med skolens nye skoleleder
at afslutte de resterende mellemværender i forbindelse med skolens byggeprojekt
at fastlægge en PR-strategi for at øge kendskabet til skolen og få fyldt klasserne op
at initiere en strategiproces og dialog om skolens udvikling, herunder skolens værdigrundlag
at fastholde skolens positive økonomiske udvikling

Ny skoleleder
Som bekendt tiltrådte skolens nye skoleleder Susanne Frey den 1. august 2005. Samarbejdet mellem
skoleleder og bestyrelsen fungerer særdeles godt og en stor tak til skoleleder Susanne Frey for en
konstruktiv og energisk start, der har bragt nye ideer og initiativer til skolen, som i konstruktive
samspil med ansatte og forældre vil føre Birkerød Privatskole til nye højder.

Skolebyggeriet
Vi er forsat tilfredse med det resultat, der er nået på byggefronten - trods de mange genvordigheder
med vandskade, manglende støjisolering mv. De nødvendige valg og prioriteringer i
byggeprocessen har vist sig som velfungerende løsninger, og bestyrelsen er glad for, at såvel elever
som ansatte har tilkendegivet tilfredshed med resultatet.
Her tænker vi på skolestrukturen bestående af en samlet indskolingsgang, en selvstændig bygning
for de ’midterste klasser’ og en moderne 1. sal for skolens ældste klasser. Vi er også tilfredse med
de to moderniserede fysik-, natur- og tekniklokaler, der betyder, at vi tilbyder en rigtig god og
tidssvarende undervisning i disse fag. Samlet giver vores bygninger elever og ansatte tidssvarende
rammer for videreudviklingen af skolen og de undervisningstilbud, vi ønsker at tilbyde.
I sidst års beretning redegjorde vi for forløbet af skolebyggeriet, og vi fortalte, at byggesagen for 95
% vedkommende var afsluttet. Siden er det lykkedes at finde en tilfredsstillende løsning på den
manglende støjisolering mellem den nye 1. sal og stueetagen. Udbedringen fandt sted i løbet af
sommerferien 2005 (efter et par ”det er en ommer”), og dermed har også dét hængeparti fundet sin
afslutning. Vi har desuden fået afsluttet de økonomiske mellemværender med totalentreprenøren, og
der mangler i skrivende stund kun enkelte udbedringer i forbindelse med 1. års gennemgangen.
Et enkelt hængeparti udestår endnu, nemlig et mindre økonomisk mellemværende med de
arkitekter, som skolens oprindeligt indgik byggeaftale med. Det er forventningen, at dette
mellemværende også snarest afsluttes. Dermed kan skolens bestyrelse melde byggeprojektet som
afsluttet, og det er med tilfredshed, at vi kan konstatere, at det er lykkedes at få et væsentlig mere
tidssvarende samlet skolebyggeri og at dette er sket indenfor de økonomiske rammer, som vedtaget
på skolens generalforsamling i slutning af 2003 forud for byggeriet igangsættelse. Som rapporteret
sidste år er de samlede omkostninger til byggeriet opgjort til godt 11,5 mio. kr., hvoraf knap 9,7
mio. kr. vedrører etableringen af 1. salen på 1965-bygningen, knap 1,6 mio. kr. til etablering af de

nye fysik- og natur- og tekniklokaler, inklusive alt inventar, og for ca. 300.000 kr. til modernisering
og indretning af nye lokaler i 1925-bygningen.

Markedsføring – PR initiativer
Skolens bestyrelse har nedsat et PR-udvalg med henblik på at sikre en større og mere systematisk
tilstedeværelse i de lokale medier i skolens opland. Baggrunden for en øget indsats på dette område
er primært ønsket om at få de nye børnehaveklasser fyldt helt op – vi har endnu ledige pladser i de
to børnehaveklasser, der starter efter sommerferien.
Udvalget, der består af engagerede forældre og repræsentanter fra skolen, har bl.a. til opgave at
udarbejde en strategi og handlingsplan for PR indsatsen og at understøtte skolens daglige ledelse i
de udadvendte aktiviteter. Udvalget mødes én gang i kvartalet med skolens daglige ledelse for at
planlægge de kommende pr-aktiviteter. Udvalget orienterer løbende skolens bestyrelse om
prioriteringer og ideer til ’profileringen’.
Hidtil har indsatsen omfattet indlæg og annoncer i Birkerød Avis, Rudersdal Avis, Allerød Nyt,
Frederiksborg Amts Avis og Farum Avis. Indlæggene har omfattet pressemeddelelser og
invitationer til medierne med henblik på at sætte fokus på aktuelle begivenheder på skolen af
interesse for de lokale dag- og ugeblade. Eksempler er pressemeddelelser om skolens nye
fysiklokale og undervisningsredskaber, orienteringsmøder for kommende børnehaveklasser og 10.
klasser samt invitationer til aviserne til at fotografere og skrive fra skolens julearrangementer i
december måned 2005.
Udvalget har desuden arbejdet med oplæg til nyt brochuremateriale for skolen. Ambitionen for PRarbejdet fremover er at skabe en større synlighed i de lokale medier for der igennem at vise, at
Birkerød Privatskole er en aktiv skole med mange aktiviteter. Det skal ske ved forsat at
udsende pressemeddelelser, at indbyde medierne til at besøge og skrive om skolen og at synliggøre
skolen gennem markeringer i offentligheden i fx den aktuelle skoledebat. En selvstændig indsats
omfatter også en markedsføring af skolen i den kommende Rudersdal kommune.

Dialog om skolens udvikling
Bestyrelsen har i et tæt samarbejde med skoleleder Susanne Frey iværksat en strategiproces og
dialog om skolens udvikling og værdigrundlag. Dette arbejde er kommet godt fra start – der er
indledt en dialog blandt skolens medarbejdere og skolens ledelse omkring ønskerne til - og
mulighederne for udviklingen af skolen og skolens bestyrelse har i marts måned afholdt en
debataften med de 15 klassers forældreråd.
På debataftenen deltog ca. 25 forældre, der diskuterede ønskerne til skolens fremtid. Diskussionen
tog udgangspunkt i en række spørgsmål, herunder hvorfor man har valgt Birkerød Privatskole,
hvilke værdier, der præger skolens hverdag, hvad skolen er specielt god til, dens profil og hvilke
forhold og værdier, der skal gøres bedre og styrkes på skolens. Der var også mulighed for at give et
bud på en vision for skolen for de næste 5 år.
Det var en spændende aften, som gav bestyrelsen og skolens ledelse et godt udgangspunkt for det
videre arbejde med udviklingen af skolen. Der var input til, på hvilke områder vi mærkbart afviger
fra folkeskolens tilbud (fx nærhed og trivsel i højsæde, ’den gode skolestart’, medindflydelse og

forældreinvolvering, lav klassekvotient, ro i klasserne, høj faglighed og et stort lærerengagement),
og på hvilke områder vi har udfordringer foran os (fx ønske om at styrke SFO og indskoling
yderligere, modernisering af skolekøkken, bedre ydre rammer og muligheder for fysisk udfoldelse i
frikvartererne, og ønsker om bedre sports- og badefaciliteter).
På baggrund af aftenens diskussion synes der at være stor tilfredshed med Birkerød Privatskoles
værdier og skoletilbud (naturligvis krydret med ønsker til fortsatte forbedringer), men også at der er
brug for, at vi fortsat udvikler skolen og dens tilbud, så vi også de kommende år udgør et særdeles
godt alternativ til den kommunale skole. Jo, generelt en stor grad af tilfredshed, men vi skal ikke
hvile på laurbærrene – udfordringer i en hastig foranderlig verden gør, at vi fortsat skal udvikle os
og styrke skolens tilbud og image.
Bestyrelsen vil på baggrund af ønskerne til skolens udvikling og i et samarbejde med skolens
ledelse og medarbejdere i den kommende periode arbejde med at formulere en ny mission og vision
for fortsat at udvikle Birkerød Privatskole. Det er vort håb, at dette vil kunne præsenteres for
skolens forældrekreds omkring årsskiftet.

Skolens økonomi
Bestyrelsen har også i det forgangne år fulgt skolens økonomi tæt – ikke mindst i forbindelse med
færdiggørelsen af skolebyggeriet med henblik på at begrænse ’uventede følgeudgifter’. I et
samarbejde med den nye skoleleder er skolens budgetteringsprocedurer og budgetopfølgning blevet
revurderet og tilpasset, og der udarbejdes likviditetsbudgetter, der løbende følges op igennem året.
Skolens aktuelle økonomisk situation efter byggeriets færdiggørelse betragtes som tilfredsstillende,
og såvel årsresultat 2005 og budget 2006 afspejler det planlagte højere udgiftsniveau. For andet år i
træk realiserer skolen et mindre underskud.
Resultat 2005
Resultatet af skolens ordinære drift i 2005 udgjorde godt kr. 125.000. Resultatet er dermed kr.
65.000 mindre end budgetteret. Denne mindre afvigelse dækker over nogle lidt større
bruttobevægelser, idet nettoresultatet forklares af større end budgetterede udgifter til ejendomsdrift
og administration, svarende til i alt kr. 331.000, og højere indtægter, svarende til kr. 281.000 kr.
Hertil kommer nettorenteudgifter, der er kr. 15.000 større end forventet på budgetteringstidspunktet.
Resultatet anses som værende tilfredsstillende.
Overskuddene i årene siden 1997 - skabt af en række væsentlige driftsmæssige beslutninger i
samme periode - udgjorde det nødvendige grundlag for at kunne iværksætte moderniseringen af
skolen i 2004. Byggeri og det deraf afledte øgede udgiftstryk har som forventet påvirket skolens
nøgletal. Nøgletallene for 2005 betragtes på den baggrund som værende tilfredsstillende, idet det er
forventningen, at disse nu har nået det ventede lavpunkt. Skolens likviditet er reduceret med kr.
192.000, således at skolens likvide midler pr. 31.12.2005 i alt udgjorde godt kr. 714.000. Den
likvide formue har nu en størrelse som må anses som værende et minimum for en skole af Birkerød
Privatskoles størrelse. Skolens formue er investeret i rentebærende og let omsættelige værdipapirer.
Budget 2006

Den 5. september 2005 var der i alt 285 elever i grundskolen. 102 af eleverne er tilmeldt Skolefritids- (SFO) og 24 elever Klub-45 ordningen. Som en væsentlig forudsætning for budgettet er et
forventet elevtal på 282 pr. 1. august 2006, idet der også i år etableres en 10. klasse med 21 elever.
Som annonceret tidligere er det blevet besluttet, at hæve skolens klassekvotient fra 20 til 21 elever.
Det er også besluttet at oprette 2 børnehaveklasser i det kommende skoleår. Det er imidlertid ikke
sandsynligt at de fyldes helt op. Aktuelt er der tilmeldt 29 elever til start i august, hvilk et betyder, at
det samlede antal forventede elever svarer til det i budget forudsatte antal elever på i alt 282.
I budgettet er der desuden budgetteret med de 114 tilskudsberettigede SFO-elever. Der er
budgetteret med 22 elever (uden tilskud) i Klub-45 efter ferien. Ved beregning af statstilskuddets
størrelse er anvendt de af undervisningsministeriets udmeldte satser, svarende til en gennemsnitlig
vækst på ca. 2 pct.
Som annonceret har bestyrelsen besluttet, at skolepengene samt prisen for at benytte SFO og Klub45 forøges med 20 kr., og de udgør dermed henholdsvis 955 og 820 kr. pr. måned det kommende
skoleår. Den mindre forøgelse er en naturlig følge af den generelle prisudvikling.
På udgiftssiden er der budgettet med en gennemsnitlig lønstigning på godt 3 pct. Budgettet afspejler
i øvrigt stigende udgifter til rengøring, el, varme og øgede afskrivninger som følge af det nu større
antal kvadratmetre på skolen, ligesom budgettet også afspejler de stigende renteudgifter som følge
af finansieringen af byggeriet. Den samlede renteudgift til finansieringen af skolebyggeriet i 2005 er
opgjort til i alt godt kr. 783.000 kr.
Det budgetterede resultat af den ordinære drift 2006 udgør dermed kr. -77.000, idet der er taget
højde for de i regnskab 2005 anførte eventual-forpligtelser.
Skolens revisor er fortsat Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte & Touche ved Peter W. Ø.
Larsen og Kim Larsen. Revisionen i år er blevet gennemført til bestyrelsens tilfredshed.

Nye vedtægter
På bestyrelsesmøder har vi drøftet og udarbejdet udkast til nye vedtægter for skolen – ændringer
som er krævet af den seneste vedtægtsbekendtgørelse fra Undervisningsministeriet. Opfyldes
sådanne krav ikke, bortfalder statstilskuddene til skolen.
Den 8. marts og den 22. marts 2006 afholdtes derfor ekstraordinære generalforsamlinger og efter en
gennemgang af de forslåede ændringer, blev bestyrelsen forslag til nye vedtægter enstemmigt
vedtaget af de fremmødte forældre. Skolens nye vedtægter kan findes på skolens hjemmeside. De
fører ikke til væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige praksis i ledelsen af skolen og det
værdigrundlag, som skolen bygger på. Der har været tale om mindre justeringer og præciseringer,
der sikrer, at skolens vedtægter lever op til de aktuelle lovkrav. De nye vedtægter er efterfølgende
fremsendt til godkendelse i Undervisningsministeriet.

Tilsynspligten
Kommunen har varetaget sin tilsynspligt ved også i år at gennemgå relevant materiale fra skolen og
at besøge skolen, herunder at overvære undervisningen i udvalgte fag. I rapporten vedr.
tilsynspligten konkluderes det bl.a. ”at Birkerød Privatskole lever op til sine forpligtelser med

hensyn til fag og indhold. Formålsparagraffen om at udvikle børnenes lyst til at lære, at lære
sammen med andre og at lære på mange måder, skinner tydeligt igennem skolens arbejde.”
Bestyrelsen konstaterer derfor, at skolen lever op til de krav, der kan stilles til en privatskole som
Birkerød Privatskole.

Andre aktiviteter
Der er fortsat er stor interesse for skolens musikskole, ligesom udbuddet løbende tilpasses. Således
er der aktuelt mere end 100 elever på musikskolen, hvoraf mange deltager i flere af tilbuddene,
inklusiv skolens kor. Samarbejdet med den kommunale musikskole har også i år været godt.
I sommerferien var skolens tidligere børnehaveklassehus udsat for hærværk, bl.a. med alvorlige
vandskader til følge. Skaderne er blevet dækket af skolens forsikringsselskab. Det er hensigten i den
kommende periode at indrette dette lidt ældre og mindre hus, så det kan indgå mere naturligt i
skolens hverdag. Det er forventningen, at dele af istandsættelsen vil kunne gennemføres på en af de
kommende forældrearbejdsweekends.
På IT-området har vi valgt at installere trådløst netværk også i den nye 1. sal, således at eleverne har
mulighed for at medbringe egne bærbare computere og anvende dem i undervisningen. I den
forbindelse har skolens ledelse udarbejdet en brugeraftale, som eleverne skal underskrive for at få
adgang til skolens netværk.
Også i år har vi afholdt to forældrearbejdsweekends. ’En stor tak til dem som bar’. Netop disse to
gange om året er det bestyrelsens håb, at så mange som muligt deltager, idet indsatsen udgør et
meget væsentligt bidrag til driften af skolen. Samtidig er det en fantastisk ’social begivenhed’, hvor
man møder andre forældre og bl.a. får drøftet skolens ve og vel. Desværre er det indtrykket, at
opbakningen til disse arrangementer er faldet igennem de senere år, og bestyrelsen opfordrer derfor
alle til at deltage i mindst ét sådant arrangement pr. år. Det er en fantastisk hjælp til driften af skolen
– og ideer til en særlig indsats i fx egen klasse eller udearealer er naturligvis meget velkomne og
hvis muligt, vil de blive imødekommet.
Igen i år var resultatet af indsatsen bemærkelsesværdig og istandsættelserne er værdsat af alle på
skolen. Også en særlig tak til den lille gruppe af frivillige og engagerede forældre, der i løbet af to
weekender opsatte og malede en skillevæg, således at skolen nu både har eget kontor til skoleleder
og viceinspektør. Også skolens badefaciliteter fik en overhaling ved samme lejlighed. Begge del
med et flot resultat til følge. Tak.
Endeligt er det lykkedes at få etableret en madordning på skolen, som tilsyneladende er blevet godt
modtaget af elever og forældre. En særlig tak til de forældre, som medvirker til at få denne ordning
til at fungere i dagligdagen på skolen. Skolens bestyrelse og ledelse vil efter en prøveperiode
vurderer ordningen og beslutte om ordningen fortsætter eller ophører.

Det kommende år
Bestyrelsen er glad for at kunne færdigmelde skolebyggeriet, som blev iværksat i 2003. Vi er glade
for resultatet, og efter det forholdsvis lange efterspil, er byggesagen nu stort set afsluttet. Dermed

kan vi se fremad og bruge ressourcerne på udviklingen og styrkelsen af andre dele af Birkerød
Privatskole. Det glæder vi os til!
Skolens økonomiske formåen er naturligvis påvirket af det højere udgiftsniveau som følge af de nye
600 m2 undervisningslokaler og moderniseringerne i øvrigt. Det betyder, at Birkerød Privatskoles
bestyrelse og ledelse skal være særligt opmærksomme på at sørge for et fortsat højt elevoptag og at
holde omkostningsudviklingen i ro. Det er vigtigt, at der skabes et tilstrækkeligt økonomisk
råderum de kommende år med henblik på løbende at kunne modernisere og styrke
udviklingsmulighederne og dermed medvirke til, at Birkerød Privatskole fortsat kan tilbyde et
attraktivt, inspirerende og anerkendt grundskoleforløb.
I forlængelser heraf er de vigtige indsatsområder i den kommende tid:







at forøge elevoptaget i de mindste klasser
at styrke skolens indskoling og skole-fritids-ordning
at indlede en dialog med Rudersdal Kommune om skolens placering i skolemiljøet
at styrke profileringen af Birkerød Privatskole i den kommende Rudersdal Kommune
at gennemføre den igangværende proces om skolens vision, værdier og pædagogiske profil
at udarbejde en plan for investeringer og moderniseringer af skolen

Det er vigtigt, at vi fortsat udgør et godt og konkurrencedygtigt alternativ til kommunens
folkeskoler på stort set alle områder og ikke mindst for så vidt angår faglighed, trivsel og et trygt og
udviklende skolemiljø. Konkurrencen om ’børn og forældres gunst’ synes at være skarpest i de
yngste klasser (vi har stort set fyldte klasser på de mellemste og øverste klassetrin). Det er derfor
bestyrelsens intension i den kommende tid yderligere at styrke indskolingen og skole-fritidsordningen også selvom vi allerede i dag tilbyder et rigtig godt samlet alternativ til folkeskolerne.
For at gøre mere opmærksom på Birkerød Privatskoles fortrin er en styrkelsen af PR-indsatsen
derfor højt prioriteret i de kommende år.
I forlængelse heraf er det også afgørende, at vi får etableret et godt netværk i den nye Rudersdal
kommune, og at vi følger udviklingen tæt på folkeskoleområdet. Den netop offentliggjorte rapport
fra Globaliseringsrådet, som bl.a. lufter ambitionen om at skabe ”Verdens bedste folkeskole”,
betyder formentlig, at der de kommende år vil ske forandringer i folkeskolen – en udvikling som vi
skal følge nøje. I oplægget stilles der på ny spørgsmål ved om 10. klasse tilbuddet skal fortsætte,
børnehaveklassen skal gøres obligatorisk og de ’faglige færdigheder’ (bl.a. læsning, matematik,
naturfag og engelsk) skal styrkes.
”Verdens bedste folkeskole” kan lyde som hårde odds, men vi er sikre på, at Birkerød Privatskole
vil være i stand til at matche en sådan udvikling, samtidig med, at vi på en række væsentlige
områder fortsat vil adskille os fra den danske folkeskole. Det er under forandringer, der skabes
muligheder - dem skal vi gribe og derigennem styrke Birkerød Privatskole.
Bestyrelsens vision for Birkerød Privatskole er, at vi bliver den bedste skole i den nye Rudersdal
Kommune og at vi bliver blandt de bedste privatskoler i Danmark. Det indebærer at vi skal



tilbyde undervisning på et højt fagligt niveau,
tilbyde et skoleforløb, der udvikler vores elever

o
o
o




til at få en passende mængde selvtillid og selvværd,
til at forstå og udvise respekt for andre mennesker og
til at blive kreative, selvstændige og engagerede mennesker

være anerkendt for et inspirerende, alsidigt og sammenhængende undervisningsforløb
tiltrække og fastholde nogle af Danmarks bedste og mest engagerede lærerkræfter og
være en attraktiv samarbejdspartner for skolens forældre og det omgivende samfund

I al beskedenhed - det er dét vi gerne vil.
Det er bestyrelsens forhåbning, at ansatte og forældre på skolen vil hjælpe bestyrelsen til at realisere
disse visioner for Birkerød Privatskole.
På bestyrelsens vegne
Søren E. Frandsen
Birkerød, den 22. marts 2006

