
Egense Friskole og Naturbørnehus 21. april 2022
Smedjen

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I EGENSE FRISKOLE

1. Valg af dirigent: Kasper Malmberg. Valg af referent: Kathrine Rom

2. Nyt fra tilsynsførende: Peter har været på besøg på skolen idag og har

snakket med Sanne, lærer og elever. Han har et rigtig godt indtryk af

skolen. Eleverne giver indtryk af, at lærerne af rigtig god tid til den

enkelte elev. De bliver set og hørt, og der er sammenhold på tværs af

klasserne. Der er sket meget med skolens IT-strategi, så IT nu bliver

en del af elevernes naturlige redskab til brug til læring. Der nævnes

også at skolen har en god ordblinde-strategi, hvor ordblindhed

opdages tidligt og den enkelte får konkrete redskaber til brug i

hverdagen. Han lægger afsluttende stor vægt på den tryghed og

nærhed som skolen kan tilbyde. Konklusionen på beretningen er, at

Egense Friskole er en rigtig god skole med plads til den enkelte elev og

fokus på læring og trivsel.

3. Orientering om økonomi ved Sanne: årsregnskabet er endnu ikke

godkendt, så det kan ikke udleveres i papirform. Årsregnskabet fra

2021 bærer præg at vi i 2020 mistede 23 elever. Skolen fik 1 mio

mindre i tilskud i 2021. Der er et minus på 1,4 mio. Tallene retter sig i

løbet af året, da der er færre udgifter i efteråret. Vi har en egenkapital

på 1 mio, så vi får et underskud på likviditet på 400.00 kr.

4. Bestyrelsesformandens beretning: Formandens beretning for skoleåret

2021/2022 - regnskabsåret 2021

Den her generalforsamling står i et lidt andet lys end vi havde forudset. Sanne

har sagt op, og vi skal finde en ny leder til Egense Friskole og Naturbørnehus.

Men først det helt formelle: Efter ekstraordinær generalforsamling 12. august

2021 konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Sigrid Juul - formand

Inge Andersen - næstformand

Pernille Vibe-Pedersen - kasserer

Kathrine Korgaard Rom - sekretær

Susanne Rohr Konge - menigt medlem
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Suppleanter: Mads Heuckendorff og Jesper Askehave

Bestyrelsesformandens ledelsesberetning
Økonomien er stram, men børnetallet vokser, så på den baggrund ser vi ind i

en periode, hvor vi skal varetage skolens interesser i det dobbelte rum, hvor vi

skal drive en skole i udvikling og vækst, samtidig med at vi skal gøre det

indenfor nogle ret snævre økonomiske rammer - det er en udfordring, men

med fællesskabets opbakning er det en opgave, som vi ser kan løses.

Bestyrelsen har lagt et kæmpe arbejde - sammen med Sanne og personalet -

for, at vi i dag står med 12 børn mere end i 2020. Det har været et dedikeret

mål at nå hertil - og vi vil gerne højere op i børnetal, gerne 45 børn. Når vi har

45 børn på skolen skaber det både en rigtig god dynamik i børnegruppen,

men også en økonomi, hvor det er sjovt at drive skole, og hvor der er rum til

udvikling.

Vi har i 2021 åbnet vuggestuen, som er kommet rigtig godt i gang. Der er lige

nu 6 børn, og flere er skrevet op til at starte i løbet af 2022. Det er en rigtig

positiv udvikling, den udvikling er også den vi ser i skolen. Der er stor

interesse for vores lille perle - det skulle vi gerne se endnu mere af.

Vi har gennem året truffet nogle beslutninger, for at sikre økonomien bedst

muligt. Herunder er der sket en personalereduktion med virkning fra næste

skoleår - det betyder, at vi skal sige farvel til Christina, som har varetaget

musikundervisningen de sidste år - de øvrige lærere kommer til at gå lidt ned i

tid. Vi kan gøre dette på baggrund af, at der næste skoleår bliver en klasse

mindre, så holdene næste år hedder 0.+1. klasse, 3.+4. klasse og 5.+6.+7.

klasse. Vi har før haft denne holdsammensætning med stor succes.

En anden beslutning er at udskyde opførelsen af en ny pavillon til fritteren -

det har ikke så meget været en beslutning, som det har været en

nødvendighed. Det har simpelthen ikke været muligt. Det er fortsat et af de

største ønsker på listen, som den nye bestyrelse vil arbejde videre med.

Men! Den økonomiske situation betyder, at vi skal bede Friskolefonden om et

lån, så vi kan nå frem til det økonomiske break even, hvor de mange børn

også bliver tydelige i budgettet. Desværre er tilskudssystemet skruet sådan
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sammen, at de få børn (23) vi have i september 2020, først viser sig

økonomisk nu.

For at Friskolefonden kan yde et lån til skolen, skal vi garantere forældrenes

opbakning. Helt konkret betyder det, at vi som forældre skal vise os

risikovillige. Der er flere forskellige muligheder, og vi skal i forældrekredsen

sammen træffe en beslutning om hvordan vi vil vise fonden det.

I bestyrelsen har vi talt om følgende muligheder:

Forældrelån

Borgerlån

Forudbetaling af skolepenge

Sponsorater

Der er et ønske fra fonden om, at vi i forældrekredsen stiller med en betydelig

andel af det beløb vi har behov for. Det konkrete beløb kender vi ikke endnu.

Den nye bestyrelse vil indkalde til et stort forældremøde hurtigst muligt, så vi

kan få gjort ansøgning om lånet klar og sendt afsted.

Om lidt skal vi have valg til bestyrelsen - både Pernille og jeg selv er på valg.

Vi vil begge gerne fortsat bestyrelsesarbejdet, men samtidig er det også

nødvendigt at der bliver god opbakning fra fællesskabet til det stykke arbejde,

der ligger foran den nye bestyrelse. Det er vigtigt for mig at gøre klart, at når

vi står uden skoleleder i en periode bliver det i første omgang bestyrelsens

opgave at varetage den daglige ledelse på skolen - børnehuset har Anette, så

de bliver allerede passet godt på. Vi arbejder på en intern løsning med en

konstitueret leder, men igen er det ikke beslutning vi skal træffe i den

afgående bestyrelse - det skal være den nye, uanset om den ser ligedan eller

anderledes ud efter i aften. Målet er at skabe så meget ro for vores børn som

overhovedet muligt.

Den ro får vi - og de, når der er stor opbakning til bestyrelsens arbejde, og

den kan kun komme fra forældre- og skolekreds. Vi beder om, at vi rykker

‘sammen i bussen’ nu. Der er ganske enkelt ikke plads til at diskutere små

forandringer i hverdagen, når vi står over for så stor en opgave. Det I kan vide

er, at den afgående bestyrelse altid har - og har haft - børnenes, skolens og
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børnehusets bedste for øje. Det er den forpligtelse bestyrelsen har. Heldigvis

er det også vores inderlige ønske.

Fredag den 20. maj kl. 15.00-16.30 siger vi ordentligt farvel til Sanne med

kage og sodavand i skolegården - jeg håber, at alle der har mulighed for det

vil være med til at sige tak for hendes enorme indsats og held og lykke på

hendes vej videre.

Tak for nu - tak for tillid til bestyrelsen, den håber vi kan fortsætte.

5. Valg til bestyrelsen: Sigrid (for forældrekredsen) og Pernille (for

skolekredsen) genvælges. Jens Rom og Jesper Askehave vælges som

suppleanter.

Konstitution af den nye skolebestyrelse:

Formand Sigrid Juul,

Næstformand Susanne Konge

Kasserer Pernille Vibe-Pedersen

Sekretær Inge Andersen

Menigt medlem Kathrine Rom

6. Evt. Der snakkes frem og tilbage om beløbet fra cykelløbet på lørdag

kan bruges som likviditet til Friskolefonden.
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