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Kære Alle 

Året 2013 blev på mange måder et udfordrende år. Sidste år på samme tid var 

lærerkonflikten i fuld gang, og selvom den på daværende tidspunkt ikke direkte fik 

så stor indflydelse på undervisningen på skolen, får konfliktens resultat med nye 

arbejdsvilkår for lærerne indflydelse på de kommende skoleår. Hertil kommer så 

skolereformen på folkeskoleområdet, hvilken ikke kan undgå at få en afsmittende 

effekt på skolen og undervisningen her. 

Skolens ledelse og bestyrelsen arbejder fortsat på at få alt det nye på plads inden 

skolestart efter sommerferien, og Tine vil senere komme ind på nogle overordnede 

hovedpunkter for, hvad der kommer til at ske. Som vi også har annonceret på 

tirsdagsnyt, vil der blive gennemført et informationsmøde om de ændringer, der 

kommer til at ske, når planerne er færdige. 

Nye arbejdstidsregler for lærerne vil bl.a. indebære, at lærerne i videre omfang skal 

være på skolen i forberedelsestiden. Det vil medføre, at en del af den fleksibilitet, vi 

har været vant til, forsvinder. Det indebærer også, at der i videre omfang skal tages 

hensyn til, at lærerne ikke kontaktes unødigt uden for almindelig arbejdstid, og at 

det respekteres, at også lærerne har ret til at holde rigtigt fri, når de ikke er på 

arbejde. 

Økonomien for skolen er god, og vi har fået et flot økonomisk resultat for 2013 – et 

resultat, der er meget bedre, end det vi havde budgetteret med. Overskuddet blev 

for 2013 på ca 433.000 kr, og likviditeten er samtidig forbedret med nogenlunde 

samme størrelse. 

Der er flere forklaringer på at det gik bedre end budgetteret. Driftsomkostningerne 

er reduceret væsentligt i 2013 – dels ved direkte tilbagehold i omkostningerne til 

undervisningsmidler og dels som følge af en ændret afskrivningsprofil for skolens 

bygninger, så der nu afskrives i takt med de afdrag, der betales på 

kreditforeningslånene i skolens bygninger. 



Det er vigtigt, at skolen vedvarende har en god likviditet, da det er meget svært for 

tiden at få nogen form for lånefinansiering til skoledrift. 

Selvom det er vigtigt at holde igen med udgifterne, må vi dog passe på ikke at spare 

skolen ihjel men omvendt følge med tiden og turde investere i en fortsat god skole. I 

2013 besluttede vi derfor at indkøbe interaktive tavler og I-pads i klassesæt og til 

alle lærerne, så vi ikke teknologisk sakker bagud. Tavlerne er opsat i klasserne i år, 

og udgiften til dette køb vil naturligvis påvirke vores regnskab i år og også i de 

kommende år. 

Vores budget for dette år og for årene fremover ser ikke specielt pæne ud. 

Budgettet for i år vil blive gennemgået af Peter lidt senere.  Vi budgetterer forsigtigt, 

men vi har desværre ikke nogen forventning om, at vi kan få så flot et resultat i år, 

som vi har haft i 2013. Meget afhænger dog af, om vi fortsat kan tiltrække elever til 

skolen. Kan vi få fyldt bedre op i klasserne – tæt på maks-kvotienten, forbedres 

økonomien med ca 50.000 kr for hver ekstra elev, der kommer. 

Om kort tid skal vi endnu engang tage afsked med nogle elever – de der går i 9. 

klasse. Jeg vil ønske dem alle held og lykke med det de hver især skal i gang med. 

Hele personalet på skolen har i det forløbne år ydet en formidabel indsats. Det er 

sket samtidig med den megen debat, der har fundet sted om folkeskolereformen og 

de nye arbejdstidsregler. Alle steder hører man, at intet er helt på plads, og der er 

sikkert mange lærere, der er nervøse for de ændringer, der kommer til at ske. Det er 

godt at opleve, at der her på skolen har været et godt klima ledelse og personale 

imellem, der også er kommet til udtryk i, at personalet Uanset dette er der leveret 

god og inspirerende undervisning. Den store og meget vellykkede musical, som 

netop er gennemført, er et bevis på hele personalets engagement her på skolen. I 

skal alle have en stor tak for denne indsats.  

Skolens ledelse – Tine og Lene – vil jeg også takke for en hel ekstraordinær indsats i 

år. Udover det ”almindelige” ledelsesarbejde har I ydet en særlig indsats i 

forbindelse med lock-outen, hvor i udfyldte de huller, der opstod, men også i 

forbindelse med skolereformarbejdet har i lagt utrolig mange timer. Tak for denne 

store indsats. 



Det er vigtigt med god opbakning fra forældrekredsen, for at skolen kan vedblive 

med at være den gode og anderledes skole vi er i forhold til folkeskolen. Ærgerligt 

var det, at fællesspisningen i dag måtte aflyses. Jeg kan kun opfordre til, at der 

bakkes op om de forskellige aktiviteter, der er. 

Til slut vil jeg også takke den øvrige del af bestyrelsen for den indsats i har ydet i år. 

 


