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Så er vi så småt ved at tage hul på et nyt bestyrelses år, 2 bestyrelsesmedlemmer træder ud og to 

genopstiller. En vis form for kontinuitet er godt i en bestyrelse uanset om det er en friskole eller en privat 

virksomhed – men nye folk er også et frisk pust, nye perspektiver og input. En løbende udskiftning er i 

denne henseende klart at foretrække fremfor at alle pladser skal genbesættes. Vi glæder os i bestyrelsen til 

at hilse nye medlemmer velkommen. 

 

Børn og forældre 

Herfra min verden går – en lille omskrivning af en strofe fra H. C. Andersens ”I Danmark er jeg født.” 

For vores børn gælder det i aller højeste grad at herfra deres verden går – Nr. Lyndelse Friskole er en stor 

del af deres hverdagsverden og det er herfra at vi sammen skaber hele mennesker ud fra værdier som 

fælleskab, ansvarlighed, dannelse og lige-værdighed. 

Vi har alle et fælles ansvar for vores børn og for vores skole og vi forpligter os når vi vælger en friskole – vi 

forpligter os blandt andet på de værdier jeg lige har nævnt. At være medlem af dette fællesskab er frivilligt, 

det er dannet i frihed, da alle, der er i det, ønsker at være i det og ønsker at yde sit for skolens trivsel. Det 

er væsentligt parameter at gøre sig klart, ellers bliver skolen meget let til en privatskole, hvor en 

undervisning købes til ens børn og derfor har ret til en fejlfri vare – og det er ikke intentionen. 

Der er fortsat brug for et stort forældreengagement og i særdeleshed det praktiske engagement i vores 

børns skole, det være sig som bestyrelsesmedlem, som til arbejdslørdag, kørsel mv. Jeg ved at mange 

bidrager – bliv ved med det og tak for indsatsen. 

 

Personale 

Herfra min verden går – det gælder vel egentlig også for skolens personale – Nr. Lyndelse Friskole er deres 

arbejdsplads og det betyder meget at have en arbejdsplads hvor man trives både med sine opgaver, 

kollegialt og her også i dialogen med forældrene. Personalet yder hver dag en stor indsats for vores børn og 



for os som forældre og for mig er det vigtigt at understrege betydningen af at vi møder dem med en 

gensidig respekt, ligeværdighed og en god tone. 

På personalesiden har vi det forgangne år sagt farvel til Kirsten og Bitten – hhv. mangeårig leder af Spiren 

og lærer. Det betyder at vi har sagt goddag til Henriette – ny leder i Spiren og Kim Aas på skoledelen. 

Velkommen til jer begge. 

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til personalet for jeres indsats og engagement i vores 

børn og skolen. En stor TAK til jer alle. 

 

Økonomi m.m. 

Herfra min verden går – det kan vi vist ikke sige om regnskabet. Men vi kan sige at 2017 blev et godt år, vi 

kom ud med et positivt resultat. Det skyldes blandt andet lavere driftsomkostninger på flere poster end 

budgetteret. 

Bestyrelsen monitorer fortsat økonomien tæt og foretager de fornødne dispositioner med blik for 

fremtiden. Der er blandt andet foretaget henlæggelse til den kloakering Faaborg Midtfyn kommune har 

varslet. 

Til sommer går de to niende klasser ud og der kommer ikke to børnehaveklasser ind. 

Vi har derfor af økonomiske årsager været nødt til at sige farvel til to medarbejdere Thomas og Julian – en 

svær men nødvendig beslutning. Vi ønsker dem held og lykke i fremtiden. 

Som noget nyt har vi i det forgangne år arbejdet mere intensivt med markedsføring af skolen, blandt andet 

på de sociale medier, avis reklamer, opslag rundt omkring samt som det seneste bannere ved indfaldsvejen 

til Nr. Lyndelse fra Odense-siden.  

Op til starten af det nye skoleår 2017, valgte vi i bestyrelsen at sige ja til en senere sprogstart i fagene 

engelsk og tysk. Vi gjorde det på baggrund af relevante faglige og pædagogiske vurderinger fra personale og 

ledelse og efter 3 års erfaringer med tidligere sprogstart.  

Vi er nu i gang med 2. år med minispire eller forårssfo – og arbejder videre efter den model vi satte i gang 

sidste år, hvor vi fik god feedback fra forældrene. 

 



Tilsynsførende 

Jeg nævnte ved generalforsamlingen sidste år, at der er kommet nye regler på området for tilsynsførende. 

Det betyder, at vi år skal tage afsked med Tove som vores tilsynsførende. Tove, du skal have en stor tak for 

dit enorme engagement i vores skole, vi har sat stor pris på samarbejdet. Vi ønsker dig held og lykke på din 

videre færd på nye skoler. 

Vi skal således på denne generalforsamling vælge en ny tilsynsførende og tak til Gorm Hansen som har sagt 

ja til at stille op. 

Bestyrelse og ledelse 

Som jeg startede med at sige træder to af medlemmerne ud af bestyrelsen  –  jeg vil her gerne sige Thomas 

og Lisbeth en stor tak for jeres indsats. 

Jeg oplever fortsat et godt samarbejde i bestyrelsen og mellem bestyrelse og ledelse. Tak til jer alle for 

endnu et bestyrelses år – jeg ser frem til samarbejdet i det kommende år. 

Mette Nystrup 
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