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Velkommen 



Valg af dirigent  

 Forslag til dirigent: 

 Morten Møller 

 

 Forslag til referent: 

 Finn Jensen 



Dagsorden 

2. Revisor forelægger årets regnskab til orientering. 

3. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder skoleleders indlæg. 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 

4.b. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. 

5. Valg af 2 suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds. 

6. Indkomne forslag, under eventuelt: 

Rengøring, debat/tilkendegivelse omkring ansættelse eller ej 

7. Eventuelt.  



Opstilling til bestyrelsen 

 Vi håber, at der er nogen som gerne vil være med til 

bestyrelsesarbejdet.  

 Et bestyrelsesmøde om måneden (for nuværende – 

mindskes forhåbentligt).  

 Ligestillingsrådet ser gerne flere kvinder engagerer sig i 

lokalbestyrelserne. 

 Interesseret – tal enten med mig eller Morten Møller i 

pausen.  



Bestyrelsesberetning 

 Bestyrelsesberetningen er inddelt i følgende punkter: 

 Årsregnskab 2013 ved revisor Thomas Kjær 

 Bestyrelsens beretning 

 Skolelederens beretning 



Årsregnskab 2013 

 



Bestyrelsens beretning 

 Skolebyggeri 

 Siden sidste GN forsamling 

 Folkeskolereform 

 Visionsarbejde 



Skolebyggeri  

 Ansat projektrådgiver AUG 2013 

 Hårdt arbejde af skoleleder og bestyrelse 

 Indsamlet og bearbejdet meget data for rådgiver 

 Aftale i hus med Nykredit i går. 

 80 % belåning af byggeprojektet 

 Sporet lagt – stadig mange ukendte stoppested 



Skolebyggeri  

 Forventer byggeri færdigt foråret 2015. 

 Lokaler frem til foråret: 

 Fremtidig gruppestruktur – behov for flere lokaler 

 Leje flere pavilloner eller andre muligheder 

 Restfinansiering 20 % - hvordan?  

 Bygningsløsning – udgangspunkt 1250 m2 med 

mulighed for udvidelse og måske halbyggeri. 



Skolebyggeri 

 Nedsat en projektorganisation 

 Styregruppe 

 Projektgrupper 

 Endelig afklaring – meget positivt.   



Gruppestruktur 

 GN 2013 – svær beslutning. Pædagogisk og økonomisk 

 Beslutning om opsplitning af daværende 6-7 kl.  

 Gik godt, elever har fundet sig rigtig godt tilrette i de nye 
grupper. 

 Økonomisk et sats – men det rigtige.  

 Gruppestruktur 2014/15. 

 Pædagogiske og økonomiske hensyn.  



Folkeskolereformen 

 Øget krav om flere timer. 

 Friskolen ser ikke nødvendigvis sammenhæng med timer 
og kvalitet. Tællelighed  

 Følger slutmålene  

 Mange afledte konsekvenser for friskolen – positivt og 

negativt.  

 Mckinsey, lukning af overbygning, større skoler 

 Inklusion, min. 12 timer før refusion 



Friskolens vision - forslag 

”Friskolens vision er at være en attraktiv og 

udviklingsorienterede friskole, som fremmer livsglæde, 

livsduelighed og lysten til at lære hos samtlige elever! 

Friskolen skal være kendt for sit høje faglige niveau og 

er førende inden for trivsel, udeundervisning og 

bevægelse”. 



Skolelederens beretning 

 



Pause  15 min. 



Valg bestyrelsesmedlemmer  

 To kredse, der kan vælges ind i bestyrelsen: 

 Forældrekredsen (Forældre til børn på skolen) 

 Skolekredsen (Medlemmer af støtteforeningen)  

 

 Sammensætning: 

 Mindst 5 fra forældrekredsen – højst 2 fra skolekredsen.  



Valg forældrekredsen 

 På valg er: 

 Christian Iversen - Ønsker genvalg 

 Michael Aaquist - Ønsker genvalg 

 Max Dannielsen - Ønsker ikke genvalg 

 Finn Vincentz  -  Ønsker ikke genvalg 

 Opstiller: 

 Dennis Petersen 



Valg skolekredsen 

 Opstiller: 

 Finn Vicentz 



På valg er følgende: 

 Christian Iversen 

 Michael Aaquist 

 Dennis Petersen 

 Finn Vincentz 



Valg af suppleanter 

 Der skal vælges to suppleanter:  



Valg af tilsynsførende 

 Morten Møller har indtil nu været tilsynsførende – stor tak 

for dette styk arbejde. 

 

 På valg som ny tilsynsførende er: 

 Aksel Goth 



Indkommende forslag.  

 Forslag til vedtægtsændring:  

 Indkomne forslag skal fremover afleveres senest 1. marts 

frem for 1. februar  

  

 Rengøring af skole:  

 Familien gør selv rent 1 uge om året. Det er muligt, at 

betale sig fra rengøring. Der udarbejdes pris på, hvad 

rengøring koster, eksempelvis hos rengøringsselskab. 

Afregning foregår direkte med den familie, som ønsker 

at betale for rengøring. 



Tak for i 

aften.  


