
Formandens beretning 

En formands beretning skal naturligvis se tilbage på året der er gået.  

Men jeg vil tillade mig at gøre det formelle lidt mere overordnet, fremfor at nævne 

alt det vi har gennemført måned for måned….  

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at sige lidt om fremtiden, Corona og sige tak. 

Først til det formelle: 

Skolens resultatopgørelse for 2019 udviser et resultat på DKK 35.331, og balancen 

pr. 31.12.19 udviser en egenkapital på DKK 6.421.745. 

I lighed med tidligere år, finder bestyrelsen det vigtigt at pointere, at skolen har haft 

en klar prioritering af økonomi.  

Skolens ledelse og de ansatte har gjort en stor indsats, og dette resulterer i 

førnævnte opgørelse. 

Vi anser resultatet for yderst tilfredsstillende. 

Likviditetsmæssigt er skolen fortsat velfungerende, da der for regnskabsåret 2019 er 

en li-kvi-di-tets-grad på 130,3 %. 

Efter en periode med faldende børnetal i kommunen – og dermed også her på 

skolen, kan vi nu se, at børnetallet er begyndt at stige igen, og vi startede efter 

sommerferien op med 21 elever i vores 0. klasse. 

Siden sidste generalforsamling har vi fortsat haft fokus på markedsføring:  

Ud over den nye hjemmeside samt et logo til skolen, kan følgende tiltag nævnes: 

· Babyrytmik - et gratis tiltag, som Camilla og Marianne står for med stor 

succes, hvor nybagte forældre med børn kan komme til sang og musik,  

· VIP-billetter – som blev delt ud i byens 2 børnehaver, og hvor børnene fra 

børnehaverne kunne komme her på skolen og indløse deres billet til vores 

Åben Hus arrangement i november. Det var en kæmpe succes.  

· Der er udarbejdet skoletøj med skolens logo, som kan ses i lokalområdet. 

· Reklame artikler – ud over tøj er der også lavet drikkedunke, keyhangers og 

turtasker. 

· Skilt med skolens nye logo og link til hjemmesiden er opsat i Carl Nielsen 

Hallen. 



· Derudover er brugen af skolens facebook gruppe øget.  

Efterfølgende har der været en markant større interesse for skolen.  

Større søgning, flere rundvisninger, samt flere indmeldelser.  

Fra januar hvor vi havde 184 elever - Til nu i august med 192 elever.  

Det har tilmed set så positivt ud, at vi nu har besluttet os for at starte to 0. klasser 

op næste år 21/22. 

Vi har haft en længere diskussion om muligheden for at have to 0. klasser til næste 

skoleår.  

Dette er muligt hver 10. år, og ud fra de allerede opskrevne elever kan der være nok 

elever til to klasser. Der er en del søskendebørn opskrevet til årgangen, og for at få 

flere nye familier til skolen vil det være en økonomisk fordel at få to klasser.  

Erfaringen viser desuden at der løbende kommer tilgang til klasserne.  

Dertil vil det også sende et positivt budskab, at alle elever (optil 44) er garanteret en 

plads. 

Hele bestyrelsen er enige om, at vi tør satse og garanterer alle årgang 2021/2022 

børn en plads i kommende 0. klasse med start 1. april 2021. 

Så del gerne denne gode nyhed.  

 

Vi kan dårligt tale om Skole og første halvår af 2020 uden at nævne Corona.  

Marts måned blev skudt i gang med en Berlintur for 9. klasse der blev lidt af en 

gyser, da Danmark pludselig lukkede ned, og man hurtigt skulle have klassen retur til 

Danmark., og derefter stod den på nedlukning, nødundervisning og helt ny hverdag 

for både forældre, børn og skolens ansatte.  

Det blev en prøvelse for alle.  

- I har skulle være omstillingsparate når der kom: 

o Nye regler og retningslinjer fra undervisnings- og Sundhedsministeriet 

o Ændrede arbejdsplaner og roller 

o Krav om rengøring og afstand.  

o Håndvask og sprit  

o Krav til opdelte klasser og legezoner 

o Nye udfordringer i forhold til at få videoundervisning og teknik 

implementeret.  



o Generelt behov for at nytænke og være kreativ for at få undervisningen 

til at fungere.  

Selvsagt har Liane og Morten også været i gang, med alt fra ekstra opkald fra 

forældre, ugentlig indberetning af fravær til sundstyrelsen, til opstilling af håndvaske 

og spritindkøb, ja og overholde afstande, opdeling af klasser med flytning af borde 

og stole og opsætning af klistermærker osv. Osv.  

Inden jeg afslutter min beretning, er der nogen der skal takkes. 

Jeg kan naturligvis ikke takke vores lærerstab nok. Jeg er dybt taknemmelig for det 

arbejde i gør.  

Jeg bliver ofte informeret om både stort og småt der foregår på skolen, og dermed 

ved jeg også hvor meget vores ansatte, med Tine og Lene i spidsen, gør for os 

forældre og alle vores børn.  

I ansatte synes måske bare i gør jeres arbejde, men for os forældre er det meget 

mere end det.  

Jeg bliver virkelig stolt, når jeg hører hvor meget ALLE - HVER ENESTE dag gør til 

glæde for vores børn.  

Også ledelsen indsats er blevet bemærket af både forældre og elever, i får stor ros 

for at styre alle de førnævnte tiltag.  

Det forstærkes yderligere af at jeg lytter til hvordan andre forældre beretter om 

hvor lidt undervisning deres børn har fået på andre skoler. Og hvor mange timers 

undervisning i har kunne opretholde.  

Det er super godt gået.  

Sidst men ikke mindst, skal der naturligvis lyde en stor tak til bestyrelsen. 

Vi er som noget nyt blevet beriget med en medarbejderrepræsentant, hvilket har 

været positivt.  

Det har været et vildt år, med mange opgaver, og mange vigtige og ikke mindst gode 

beslutninger.  

Vi har haft mange sjove timer sammen, og det er altid givende at være sammen med 

Jer. 

Og en speciel tak og stort tillykke til vores skoleleder Tine, som i disse uger har haft 

25 års jubilæum, vi glæder os til at fejre dig når det er tilladt. (giv hende en hånd) 

Tak for ordet 



 


