GP årsberetning 2017
Kære alle på GP.
Vi kan igen se tilbage på et år, hvor der som altid er sket mange ting på GP.
Vores skole er kendetegnet ved, at være et trygt og rart sted at være. Vi har mange fælles traditioner,
som er med til at binde os sammen i et godt fællesskab, bl.a. juleafslutning, featureuge,
sommerafslutning, sommerfest og aktiviteter på tværs af klasserne i dagligdagen.
Ud over de obligatoriske lejrskoler er vores elever privilegerede af ofte at være ude af huset til
arrangementer af forskellig art: skovture, biograf-og teaterbesøg, museumsoplevelser, idræts- og
fodbolddage og en masse andet, der supplerer den daglige undervisning.
I juni sendte vi 7. kl. til Skole OL i roning. Vores elever har tidligere deltaget i indledende runder og
denne gang kvalificerede klassen sig ved det lokale stævne til indendørs finalestævnet i Århus. Trods lidt
udfordringer med at bussen ikke dukkede op kl 05.00 for at køre klassen til Århus, kom de alligevel
kampklare til det jyske med hjælp fra et par vakse forældre og lærere. Klassen klarede det fint og blev
en flot nummer 4 i indendørs roning.
Smartboards er kommet for at blive på GP, og i den daglige undervisning er Smartboards et vigtigt
undervisningsredskab for lærere og elever. Der kommer hele tiden nye undervisningsmaterialer til
Smartboards, og allerede nu har vi flere undervisningsportaler til de forskellige fag. Vi har haft
Smardboards på GP i over 4 år, og der er selvfølgelig løbende vedligeholdelse af udstyret og tilbehør,
som kræver, at der afsættes mange penge til denne på årsbudgettet. Jeg vil derfor, lige som personalet
også gør det, opfordre vores elever til at behandle udstyret med omtanke, da vi bliver ramt hårdt, når
det ikke er klar til undervisningsbrug.
Jeg vil ligeledes her bede om lov til at henvende mig til alle på GP med en opfordring til alle brugere børn, forældre og personale - om i fællesskab både at passe godt på vores skole både indendørs og
udendørs, således at skolen fremstår som et rart og attraktivt sted for alle, men også til alle om at
fremstå som gode ambassadører for vores skole udadtil. Heldigvis hører vi altid kun positive
tilbagemeldinger, når vores elever er ude af huset, hvilket er en stor glæde for os alle.
Boldbanen har vi nu haft i snart 2år, og det er skønt at se den blive brugt af alle klassetrin. Boldbanen er
i brug fra tidligt morgen, til SFO’en lukker, og banen har mulighed for mange forskellige typer af spil og
gode muligheder til idræt. Vi har i bestyrelsen undersøgt muligheden for at sætte reklamer op på
indersiden af banen, hvilket man kan flere forældre og leverandører har udvist interesse for vores håb er,
at vi kan samle penge ind til yderligere renovering af vores udendørs legearealer. Eleverne synes, det
ville være fedt, at spille på en fodboldbane, der ligner de stadions, som deres idoler spiller på.
Apropos elever, så havde rigtig mange fulgt opfordringen til at samle sponsorer til vores legeplads-løb,
som vi afholdt før efterårsferien. I strålende solskin løb vores elever godt 50.000,- kr. ind, som er
øremærket til ny legeplads sammen med overskuddet fra sommerfestens amerikanske lotteri. Tak til alle
de forældre og leverandører, som havde samlet præmier ind til lotteriet. Pt. arbejder vi med
bannerreklamer på boldbanen, ligesom vi også skal til at se på mulighederne omkring den nye legeplads,
vi ønsker os.

Vi skal som altid gennemgå vores årsregnskab på generalforsamlingen. Det er dejligt, at årsregnskabet
for 2017 ser rigtig fint med et pænt overskud på driften, hvilket betyder, at vi står stærkere rustet til at
foretage nye og spændende investeringer på GP, så skolen som tidligere nævnt, er et godt skoletilbud,
der kan tiltrække nye engagerede børn og forældre.
Også budgettet for 2018 ser fint ud med råderum til, at vi har kunnet afsætte flere penge til
undervisningsmidler og vedligehold, samt selvfølgelig til forventede lønstigninger i forbindelse med OK
18.
Bestyrelsen besluttede i efteråret at se på fripladstildelingen på GP, da det i flere år har kostet omkring
85.000,- af skolens egne midler i tilskud til friplads. Det er mange penge, som vi gerne vil bruge til andet
på skolen, og derfor har vi ændret reglerne for fripladstildeling. Fremover vil kun det tilskud, vi får til
fripladser fra vores sekretariat på ca. 60.000,- kr. blive fordelt mellem de berettigede ansøgere.
Bestyrelsen arbejder lige nu med at få defineret en strategi-proces, som skal styrke og synliggøre GP
endnu mere til omverden, så vi fortsat kan tiltrække børn til GP, så skolen bliver et førstevalg for deres
børn og forældre.
Som altid sker der gennem et år udskiftning i personalegruppen. Jeg vil sige held og lykke til de tidligere
ansatte, som har valgt at søge nye udfordringer uden for GP. Tak til Rasmus Bjørn for mere end 4 år på
GP. Rasmus har haft stor betydning for børnene både i SFO’en og som en vellidt lærervikar. Også tak for
godt samarbejde til Linnea Jalling, som flyttede til Faxe og valgte et job tættere på bopælen, og til Tina
Barslund som valgte at skifte boldgade i et nyt job.
Heldigvis har vi samtidig kunnet sige velkommen til flere nye kolleger. I juni måned startede Charlotte
Kongshammer som lærer på skolen for at lære den kommende 1. kl. at kende. 1. august bød vi Elin
Kristensen velkommen som ny klasselærer i 4. kl. Ved skoleårets start fik vi ansat Gustav Røddik, som er
ansat som medhjælper i sfo og vikar på skolen og i november startede Laura Viberg Jensen som
pædagog i Sfo og i 1. kl.
Jeg vil her også benytte lejligheden til at opfordre forældre til at stille op til skolens bestyrelse på
generalforsamlingen, da vi altid har plads til forældre, der vil GP det bedste og deltage sammen med
bestyrelsen til løbende at finde gode løsninger for driften af skolen og sikre, at GP fortsat er en
velfungerende skole.
Jeg også benytte lejligheden at takke ledelsen og bestyrelsen for det gode samarbejde.
Som det sidste vil jeg sige et særlig stor tak til Annette Boesen, som er tidligere formand for bestyrelsen
og mangeårigt bestyrelsesmedlem, for den kæmpe indsats, som hun har ydet på og for GP. Annette har
været med til at sætte en stort og kærligt aftryk på mange af de ting, der er sket på skolen igennem de
sidste mange år.
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