Bestyrelsesberetning 2016
Så er der gået endnu et år, og det er igen tid til bestyrelsens beretning.
Skolen er i år kommet ud med et underskud på 212.001,- kr. Vores budget var lagt ud fra lidt flere elever
end det har vist sig, at vi havde, 174 mod 182, og selvom vi har været påpasselige med udgifterne, skal der
ikke så meget til, før det hele vender. Vi har desværre også haft en langtidssyg lærer og en lærer på barsel
mm, og det kan også ses på bundlinjen. Disse faktorer er altid bevægelige, og da vi jo er en lille skole, vil
det hurtigt få en effekt på regnskabet. Heldigvis ser vores elevtal nu ud til at vende, og med et forsigtigt
budget, lagt ud fra et elevtal på 174, burde vi kunne få et fint regnskab for 2017. Vores elevtal er på
nuværende tidspunkt 179.
Som nævnt i tidligere års beretninger, er det bestyrelsens vigtigste opgave at varetage økonomi. Og der
bruges rigtig meget tid på at udarbejde et budget, der både er realistisk, og som også virker overskueligt.
Det bruges ved samtlige møder som arbejdsredskab. Faste udgifter kan der ikke røres ved, men når vi har
andre forandringer så som dalende elevtal, bruges der megen tid på at se, hvor vi kan hente en evt.
besparelse. I år har vi valgt kun at hæve skolepengene med 50,- kr. pr. barn, således vi prøver at tage høje
for diverse prisstigninger. Desværre et det jo den eneste ”nøgle”, som vi kan dreje på, men når vi kigger på
vores sammenligningsskoler, ligger vi stadig ikke i den høje ende.
På Generalforsamlingen forrige år, lovede bestyrelsen at synliggøre vores arbejde. Det er blevet til et lille
informationsskriv efter hvert bestyrelsesmøde, som kan læses på Intra. Dette har vi fortsat med, og vi
håber, at alle stadigvæk får glæde af informationerne.
I maj måned kunne vi indvie vores nye legeplads (multibanen). Det var et stort arbejde at få økonomi og
ønsker til at hænge sammen, men dejligt at se, at det er blevet en stor succes for både store og små. Når
vejret er til det , foregår mange af Idrætstimerne nu også på boldbanen.
Skolen har igen i år brugt Jytte Vedel som tilsynsførende. Der har været de 2 lovpligtige besøg som kræves,
og tilsynsrapporten kan læses på Intra. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Ledelsen er
meget tilfredse med samarbejdet med Jytte Vedel og er glade for at kunne benytte Jytte endnu et år. Da
der er kommet nye regler om valg mv. af tilsynsførende, skal der på næste års generalforsamling vælges ny
tilsynsførende. Hvordan dette skal foregå vil bestyrelsen forholde sig til, når der foreligger mere og endelig
information fra ministeriet.
Fripladser har også i år været et punkt på vores dagsorden i bestyrelsen. Skolen vil gerne leve op til at være
en social ansvarlig skole. Vi har besluttet, at der ikke skal ændres ved, at der er en egenbetaling på
fripladser svarende til 33 % fra 0. – 3. kl. og 50 % fra 4. – 9. kl. Vi tildeler hel, trekvart, halv eller kvart
friplads af restbeløbet. Egenbetaling er besluttet ud fra et ønske om at kunne fordele fripladstilskud til alle
med behov efter gældende regler. I 2016 modtog skolen 59.357,- kr. fra fripladsudvalget. Den resterende
del af tilskud til skolepenge, dækker skolen selv.
Skolen kunne d. 5. august fejre 60 års fødselsdag. Det blev fejret med is til alle, små som store.
Sommerfesten d. 19. august bar derfor også præg af fødselsdag. Lærerne optrådte med et sjovt og
velsyngende arrangement over hvert årti. Dejligt med så arrangerede lærere. Bestyrelsen havde
amerikansk lotteri, og alle de flotte sponsorerede præmier blev udtrukket. Vi håber at kunne få flere
sponsorer til næste års sommerfest, måske er der nogle blandt forældrene, der kan byde ind med præmier.
Overskuddet fra lotteriet er øremærket til aktiviteter ud-af-huset til vores klasser.

På personalesiden er der som sædvanlig sagt både farvel og goddag. I efteråret stoppede Michelle Millardet
efter et langt arbejdsliv på GP. Dermed blev der mulighed for at ansætte Ane Lundquist, som er faldet rigtig
godt ind i skolens kultur. Camilla Sadolin har været og er stadig på barsel lang tid endnu.
I år havde vi kun 1 suppleant i bestyrelsen, og da flere bestyrelsesmedlemmer har haft brug for at afholde
en mindre orlov, blev suppleanten flittigt brug. I vores daglig dag er der ikke den store forskel, men det vil
være dejligt hvis vi i år kunne få alle bestyrelsespladser og suppleantpladser besat. Så hermed en
opfordring til at opstille, enten direkte til en bestyrelsespost eller en suppleantpost.
Grith Enoch Rasmussen udtrådte af bestyrelsen pr. 1. januar 2017 af private årsager. Derved kunne vi sige
velkommen som bestyrelsesmedlem til Erling Friis Egelund som var eneste suppleant. Erling er således på
valg i stedet for Grith, men Erling genopstiller gerne.
Forårets komme kan altid mærkes, når hele indskolingen drager mod Zoo. Igen i år var det 4 dage før påske,
som blev brugt til dejlige besøgsdage og undervisning i Zoologisk Have. Alle – både børn og voksne - havde
en dejlig og oplevelsesrig uge.
Som nævnt i sidst års beretning tog bestyrelsen fat på at arbejde med visioner og værdier i starten af året.
Vi fik en rigtig fin indgangsvinkel fra en forælder, tak til Karin Armbuster .
Vi har revideret vores mobilpolitik. Både personale og bestyrelse har været med til at formulere vores
politik, som efterfølgende blev lagt på intra i september måned. Alle er enige om det vigtige i at have fokus
på trivsel blandt eleverne, hvorfor det kun er i spisepausen, at der er mobiltid. Dejligt at det blev så godt
modtaget af flere forældre.
Derefter har vi haft fokus på vores mobbepolitik. Her er der ofte misforståelser omkring drillerier og
mobning. Forhåbentlig er vi mere tydelige nu. Bestyrelsen har herefter arbejdet med skolens kultur,
værdier og visioner. Det er et stort og omfattende projekt, og vi vil derfor også bruge en stor del af tiden i
den kommende nyvalgte bestyrelse på at arbejde med dette.
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