REFERAT
Generalforsamling 2012 - torsdag den 19. april 2012

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Skolebestyrerens beretning
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af tilsynsførende
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Ad 1.

Valg af dirigent

På bestyrelsens anbefaling blev Birte Kastrup Rasmussen valgt til dirigent. Birte Kastrup Rasmussen kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og alle formalia overholdt.
Ad 2.

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen havde følgende sammensætning efter generalforsamlingen 2011 (klassetrin er 2011-12)
•

Malene Rafn Permin (Sarah 7. øst) formand, økonomiudvalg

•

Hans Heikel Vinther (Cornelia 6. vest og Sophia 8. vest) næstformand, økonomiudvalg

•

Klaus Krabbe (Asger 8. øst) PR-udvalg

•

Peter Liengaard (Kristine 1. vest og Frederikke 3. vest), vedligeholdelsesudvalg

•

Helene Bjerg (Clara 6.V og Anine 4.vest) Skole/hjem

•

Bestyrelsens suppleanter blev:

•

Birgitte Rommerdahl (Anne-Sophie 7. øst og Anne-Marie 6. vest) sekretær

•

Tanya Meedom Westberg (Viktoria 1. vest)

Bestyrelsen har i det forgangne år været samlet til 1 ordinær generalforsamling og 4
ordinære bestyrelsesmøder. Derudover har der været møder i de forskellige udvalg:
Økonomi, Vedligeholdelse, PR og Skole/Hjem.
Bestyrelsen har over året beskæftiget sig med mange emner og temaer. Af nogle
kan nævnes:
•

Fokus på søgningen til skolen

•

Skolens økonomi og finansielle grundlag især på baggrund af det mindre tilskud
til privatskoler fra staten

•

Bygninger og inventar – investeringsplan (herunder nye toiletter) og ForældreArbejdsWeekender
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•

PR – omtale i lokalaviserne

•

Fondsansøgninger

•

Dialog med forældrerødderne og besøg på forældremøderne i de mindre klasser,
hvor der blev talt om bestyrelsens arbejde og ForældreArbejdsWeekender

•

Kampagnen ”Sikker skolevej”

Dette forårs ForældreArbejdsWeekend blev aflyst pga for få tilmeldinger.
Det blev fremført, at valg af den pædagogiske retning på skolen ikke ligger hos skolebestyrelsen, men hos skoleledelsen. Skolebestyrelsen har dog mulighed for at afsætte skoleledelsen, hvis de ikke formår at skabe en god skole indenfor de rammer,
som bestyrelsen har afstukket.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Årets resultat blev fremlagt. Er udsendt til samtlige forældre på skolen. Revisionspåtegningen fra revisoren var uden forbehold. Skolen har en solid og sund økonomi.
Udgifterne er lidt større end budgettet, hvilket primært skyldes vedligeholdelsesudgifter. Der er bl.a. investeret i nye toiletter og fibernet, hvilket udgør over 800.000
kr., men da skolen havde en god likviditet og et godt overskud, blev det besluttet at
gennemføre aktiviteterne i dette skoleår.
Alle klasser er fyldt op, og der er ventelister.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
Ad 4.

Skolebestyrerens beretning

Susanne Frey rettede først en tak til skolens forældre og lærer for et godt samarbejde i året, der er gået.
Det går godt på skolen. Der har været en kæmpe stigning i elevtallet, hvilket har
krævet sit af skolens stab, men alt er blevet håndteret i bedste orden.
Den 5. september, som er skæringsdato for hvor mange elever der går på skolen og
dermed størrelsen på statens tilskud, var der 360 elever. Nu går der 365 elever på
skolen, så alle klasser er fyldt op.
Det er dejligt, at så mange søger optagelse på skolen, og det viser også, at skolen
har et godt ry ude i byen.
Efter sommerferien starter 2 nye børnehaveklasser, og de er fyldt op. De starter allerede den 1. maj 2012 i Mini-SFO. Det er godt for kulturen, at eleverne er med fra
starten, og det giver skolen større mulighed for at lære dem, hvad det vil sige at gå i
skole.
Skolen lægger vægt på høj faglighed og trivsel, og de to ting følges ad. Skolen har
konstant fokus på disse områder og har bl.a. undervisningsforløb omkring trivsel.
Der er blevet afholdt trivselsdage, og nogle klasser har været på kursus i konflikthåndtering. Der bliver sat ind med det samme, hvis der er afvigelser.
7. klasserne har afholdt en meget vellykket musical. Det er ikke kun selve musicalen, som er den vigtige i dette, men hele forløbet op til afholdelsen. Det koster både
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tid og penge at gennemføre sådan et projekt med 7. klasserne, men det bliver vurderet som et vigtigt tiltag.
Lærerne i Billedkunst og børnehaveklasselærerne har lagt stort engagement i at lave
en udstilling i Præstegården sammen 0.-6. klasserne. En meget flot udstilling.
Der har været afholdt Pædagogisk Weekend, hvor man bl.a. kom ind på cooperativ
Learning, som er en pædagogisk retning, som får mange flere elever aktiveret i undervisningen.
Den anden pædagogiske dag handlede om Den Anerkendende Tilgang til Undervisningen, som er en anden form for differentiering af undervisningen. Skolens ledelse
vil nu vurdere, om der skal arbejdes videre med metoden.
Alle på skolen er meget glade for de nye gårdtoiletter.
Der er opsat interaktive tavler i alle klasser. Udskolingen fik tavler før sommerferien,
men da alle lærerne var motiverede for at sætte gang i undervisningen ud fra de
interaktive tavler, har vi fået ophængt tavler i samtlige klasser. Der har været afholdt kursus i brug af de interaktive tavler med kursusholdere udefra. Hver lærer har
været på kursus 4-5 gange.
Det har dog samtidigt krævet en væsentlig udbyggelse af skolens netadgang, hvilket
nu er tilendebragt ved at investere i fibernet. Også set i lyset af at bestyrelsen besluttede, at alle fra 6. klasse og opefter skulle have deres egen bærbare computer
med i skole, og at næsten samtlige elever har telefoner, som også trækker på skolens net.
Skolen har ansat en IT pedel, som tager sig af al skolens IT, hvilket er en meget stor
hjælp i det daglige.
Mini-SFO starter den 1. maj. Det har krævet en flytten rundt på lokaler m.v. for, at
det kunne lade sig gøre.
Skolen har konstant fokus på udgifter og har indgået en rengøringskontrakt med et
firma, hvor besparelsen er væsentlig. Det har desværre betydet, at skolen må sige
farvel til sin faste rengøringsstab fra den 1. juni.
Det kører optimalt med den nye pedel, og skolen har sparet mange penge ved at pedellen kan klare så mange vedligeholdelsesopgaver selv.
Der er indsat ovenlysvinduer i den røde bygning, hvilket har lysnet lokalerne meget.
Projekt ”Ny gymnastiksal” er nu igangsat og vil løbe over de næste par år.
Det har været et spændende år, og der er sket meget på skolen. Børnene er omgivet
af engagerede voksne, så de skal nok komme godt i vej. Skolen skal være et godt
sted at være og et godt sted at lære.
På et spørgsmål fra salen om skolens digitale strategi svarede skolelederen, at it ikke
er en separat blok i undervisningen, men er en integreret del af undervisningen. En
af de store udfordringer er, at eleverne skal lære at takle de enorme mængder information på nettet. Derudover benytter lærerne sig flittigt af de databaser for undervisningsforløb der er på nettet.
I det nye skoleår skal der ansættes 3 nye lærer. Der er en tutor-ordning for nye lærere, så nye lærere bliver koblet sammen med en ”gammel” lærer, som de kan søge
råd og vejledning hos.
Der er en god stemning på lærerværelset, og man kan mærke den gode dynamik.
Der er en god blanding af mænd/kvinder og unge/gamle.
Skolelederens beretning blev godkendt.
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Ad 5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der var 3 ordinære medlemmer og 2 suppleanter på valg. Kandidaterne var:
•

Malene Rafn Permin (Sarah 7. øst)

•

Peter Liengaard (Kristine 1. vest og Frederikke 3. vest)

•

Klaus Krabbe (Asger 8. øst)

•

Birgitte Rommerdahl (Anne-Sophie 8. øst og Anne-Marie 6. vest) – genopstiller
ikke

•

Tanya Meedom Westberg (Viktoria 1.vest) - genopstiller ikke

Camilla Schroll (Selma 3. vest og Lukas 1. vest), Kirsten Solvang Jensen (Maria 4.vest)
og Lars Sand Stibius (Victoria 3. vest) opstillede til bestyrelsen.
Efter afstemning blev Camilla Schroll og Lars Sand Stibius blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Malene Rafn Permin, Klaus Krabbe og Peter Liengaard blev genvalgt
til bestyrelsen.
Ad 6.

Valg af tilsynsførende

Bestyrelsen foreslog Lotte Nielsen som gennem en årrække har været tilsynsførende.
Lotte Nielsen blev genvalgt af generalforsamlingen.
Ad 7.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.
Ad 8.

Eventuelt

Der var ikke fremsendt nogen punkter til eventuelt.

Birte Kastrup Rasmussen
Dirigent

Malene Rafn Permin
Formand

______________
Dato:

___________________
Dato:
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