Gjerrild april 2013

Formandens beretning 2012
Vi startede året med en ny revisor, en måske lille ting, men at have styr på pengene,
regnskaber, afskrivninger med meget mere, er en meget vigtig del af
bestyrelsesarbejdet. Pengestrømmene har fyldt rigtig meget i bestyrelsesarbejdet også i 2012. Vores nye revisor kommer på Friskolen og reviderer regnskabet og
kender rigtig meget til friskoledrift. De forstår at stille spørgsmål og udfordrer os lidt
på, hvorfor vi gør som vi gør, det giver gode diskussioner og ændringer i måden vi
gør tingene på. Altså hvad angår regnskab og budgetter.
Straks i det nye år 2012 måtte vi ud i en lønsumsreduktion, hvilket gjorde vi var nødt
til at sige farvel til 3 af vores dejlige medarbejdere – det er aldrig en opgave vi som
Friskole eller bestyrelse kommer til at holde af. Det er dog reelt den eneste
udgiftsknap, det rigtig batter at dreje på. Samtidig forsøgte vi at sparke lidt PR i
gang. Et øget elevtal giver øget tilskud, og det er reelt den eneste indtægtsknap det
batter at dreje på.
Generalforsamlingen bød på nye folk i bestyrelsen – Velkommen til Tanya (tidl.
Supp), Søren Kejser, Thomas Sloth Andersen samt Tina Braüner og Bent Nørregård
der blev valgt som suppleanter. På det konstituerende bestyrelsesmøde trak Lars
Gyldenvang sig som bestyrelsesmedlem. Tina Braüner kom ind som suppleant for
Lars. Konstitueringen på det første bestyrelsesmøde tog lang tid, da ingen synes at
kunne magte alle de opgaver den tidligere formand havde taget sig af.
•

Formand blev Dorthe Lyk.

•

Næstformand: Thomas Sloth.

•

Økonomiudvalg: Thomas Sloth, Tina og Søren.

•

Fokus på ny strukturfrem frem imod skoleåret 12/13, således at undervisning
kunne komme godt fra start med færre lærer og flere forsøg med
samlæsning: Désirée.

•

Personaleledelse, særligt af skoleleder, da den øvrige personaleledelse ligger
hos skolelederen: Thomas Sloth.

•

Dagsordner og referater, med indspark fra hele bestyrelsen: Skolelederen.

Vel i gang skete der jo som altid en masse på en aktiv skole med engagerede lærere
og personale.
Der blev arbejdet med trivsel i et udvalg på tværs af bestyrelse, personale og ledelse
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– projektet spurgte ind til trivsel hos personale, forældre og elever og arbejder
stadig med at sætte trivsel på dagsorden for vores skole.
2012 bød også på 4 arbejdsdage, hvor aktive forældre, Lars Pedel og vores
hårdtarbejdende projektleder Birgit sørgede for at utallige projekter blev fuldført! I
alt mindst 1000 effektive arbejdstimer, blev byttet til akustikregulering af kælderen,
nyt tag på skure, bålhus, shelter, flisebelægninger og ikke mindst gyngestativ og
legebåd samt tusinde andre store og små ting, hovedrengøring og vinduespudsning
samt masser af snak og hyggeligt samvær. En stor HÅND og tak til jer alle sammen.
Oceaner af timer er brugt på at gøre rent hver weekend over hele skolen og vi ved,
at det er de færreste der glæder sig til at komme til deres rengøringsdag. Flere har
dog sagt: ”At det faktisk kan være ret hyggeligt, når man først er i gang!” Personalet
træner til stadighed vores børn i, at efterlade skolen rengøringsklar om fredagen og
de fleste gange går det vist nogenlunde. Det er til stor glæde for personalet at der er
rent når de møder på skolen mandag morgen og mon ikke det også glæder de fleste
elever – uden de fleste dog kommentere det.
Der har været skolefester, møder, forældrefester og klassefester, fastelavn, 1.
skoledag, julemarked og sikkert en masse mere. Når jeg har fulgt med i ugebrevene
bliver jeg nogle gange helt forpustet.
I sommerferien blev der lavet et stort hul i muren imellem 3. og 4. kl. Til gengæld var
der ikke helt styr på skemaer, lokalaftale og aktivitetsplaner. Vi i bestyrelsen troede
på forsikringer om at det var lige ved og næsten, men det gik jo. Der kom skemaer til
alle og vores dejlige elever trives det meste af tiden og går som regel glade i skole.
Og hvis de ikke gør, tager vi hånd om at få det ændret.
Efterårets store aha- og jubii-oplevelse var en af Bjarnes sidste gerninger: At få aftalt
en skolebyttetur til Bornholm. Skolebytte er altid en succes. Men hvad gjorde så
denne til noget helt særligt? Jo vi havde alt personalet med og tak for det til Svend.
Ja det koster men det giver bare lige det sidste til at det her er vi også fælles om. At
den lå i efteråret gjorde at storegruppen blev rystet rigtig godt sammen, 9. klasserne
var til stede og ikke helt på vej ud som de plejer i foråret. Ja faktisk har det kunne
mærkes også efterfølgende i storegruppen det giver bare et andet sammenhold at
have oplevelser sammen. Vi havde 0. klasse med, vi plejer jo ikke at have TSFO med,
og det er fantastisk at se hvordan store tager sig af små og hvordan alle er med til at
gøre dette til en kæmpe oplevelse. Og ikke mindst Bornholm er jo fantastisk:
Naturen, bornholmerne, ”Sol over Gudhjem” og kæmpe isvaffelen – Gudhjem
speciel. Så på trods af et kongeligt besøg der gav lidt ekstra planlægning og ventetid
var det storslået på alle måder. Et stort tak til overtanten og alle tanterne, der også
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er med til at gøre dette muligt.
Efteråret bød også på de store lejrture for 8. klasse til København og 9. klasse til
London – og alle havde nogle dejlige ture. Næste skoleår bliver der byttet lidt rundt
så det hele ikke ligger i efteråret.
For bestyrelsen bød efteråret på dårlige budgettal og meget arbejde. I august var vi
helt sikre på sorte tal, men måned for måned så det mindre godt ud. I september
var vi enige om, at vi ikke ville spare os ud af krisen – men som tallene udviklede sig
var der absolut ikke andre muligheder. I december bad vi vores skoleleder om at
søge nye udfordringer. Det var ikke nogen nem beslutning, vi var dog fokuseret på at
der ledelsesmæssigt er brug for stærk og detaljeret styring særligt af økonomien,
hvis vi skal have en Friskole på sigt. Der skal tænkes strategisk i forhold til
tilpasninger, da der er faldende børnetal, faldende satstilskud og rigtig mange
ubekendte. Vi i bestyrelsen har arbejdet rigtig mange timer, tak til alle for fantastisk
samarbejde. Glem ikke at vi har en aftale om ost og rødvin – snart.
Lærernes pædagogiske tur i efteråret satte en byge af PR-initiativer i gang og det
forsætter vi med.
Tak for 2012. Vi glæder os til udfordringerne i det nye år 2013, vi håber at I alle
støtter op om vores fælles skole og fortæller om vores Friskole hvor I kommer frem.

Dorthe Lyk
Skolebestyrelses Formand
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