
Ledelsesberetning 2013 
 
 
En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter i 2013. 
Skolen oplever fortsat en stigende interesse for Nr. Asmindrup Friskole.  I august 2013 startede 11 nye 
børnehaveklassebørn, og elevtallet var pr. 5. september 2013 på 95 elever, hvilket svarer til det 
budgetterede elevtal for budget 2013. Skolen har haft en tilgang på 40 elever siden skolestart august 
2010. 
 
Friskolen oplever fortsat en meget positiv stemning på og omkring skolen, både blandt elever, 
personale og forældre. Skolen er lykkedes med at få italesat de positive historier, og har fortsat et godt 
ry. For at skabe yderligere fokus på friskolens praksis og profil, har skolen i foråret 2013 lavet sin egen 
facebookprofil, som har stor succes. Siden har mange besøgende, både nuværende forældre, 
kommende forældre, bedsteforældre og interesserede. 
 
Undervisning og pædagogik 
Skolen har indfriet sine pædagogiske mål for 2013. Som ny skole er der forsat mange udfordringer, 
som skal håndteres i hverdagen, og processen med at bevæge sig fra nystartet skole til en skole i drift 
vil strække sig over flere år. 
 
Skolen har i år 2013-2014 valgt at have en selvstændig 7. klasse med 10 elever samt en 8.-9. klasse 
med 10 elever. Bestyrelse og skole vurderede, at det ikke var pædagogisk hensigtsmæssigt at have 7.-
9. klasse sammen, da de udviklingsmæssigt og fagligt er for langt fra hinanden. Samtidigt ønskede man 
at skabe en fleksibel klassestruktur, med plads til yderligere indskrivninger.  
 
Skolen arbejder fortsat med at udvikle skolens profil og fokusområder. 
 
Skolen fik i 2012 50.000,- kr. i fondsmidler til et større ude-undervisningsprojekt. Friskolen har i 2013 
arbejdet målrettet med projektet. Der er lavet handleplan, indkøbt materialer og elever har 
udarbejdet oversigtsplaner over området, med henblik på indretning af dette. Projektet skal 
færdiggøres i 2014. 
 
Friskolen har i 2013 afholdt elevrådsvalg og er nu i fuld gang med at implementere elevrådet i 
friskolens struktur.   
 
I 2013 afviklede skolen sin første studietur med 8.-9. klasse. Turen gik til Rom, og var en stor succes. 
Skolen har gjort sig gode erfaringer om proces og afvikling, og studieturen vil fremover være en fast 
del af skolens struktur. 
 
Fra 1. maj 2013 lavede Friskolen førskole for skolens kommende børnehaveklassebørn. 
Førskoleforløbet blev en stor succes og vil fremover være en fast del af skolens tilbud. Førskolen skal 
udelukkende finansieres via forældrebetaling, så en forudsætning er, at der er indskrevet nok 
førskoleelever til at afholde førskoleudgifterne. 
 
Personale 
I takt med at friskolen er vokset, er børnetallet i friskolens SFO steget støt. Størstedelen af SFO’ens 
elever er fra de mindste klasser. På grund af budgetmæssige udfordringer har det ikke været muligt at 
opnormere SFO’en i samme grad. Personalet i SFO’en har ydet en stor indsats, også i perioder hvor der 
har manglet kontinuitet på grund af sygdom. 



Skoleleder og personale har i samarbejdet igangsat proces med at udvikle struktur og pædagogik i 
SFO’en, for derved at skabe et større overblik i hverdagen. I løbet af 2014 bliver SFO’en opnormeret, så 
børnetal og normering passer sammen. 
 
I foråret 2013 udarbejdede friskolen en arbejdspladsvurdering, hvor resultatet generelt var meget 
positivt. APV’en viste, at friskolens ansatte oplever trivsel, gode kollegaer og samarbejde, et godt 
forhold til ledelsen, overskuelige opgaver og et godt arbejdsklima. Der var dog også enkelte ansatte, 
som til tider oplever, at opgaverne er for mange. Stort set alle ansatte oplever problemstillinger med 
skolens nuværende begrænsede faciliteter. Skolens arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med skolens 
ansatte udarbejdet en handleplan for APV 2013. 
 
I april 2013 blev friskolen ramt af den landsdækkende lockout. Kun få af lærerne blev lockoutet, men 
hele forløbet har fyldt meget, både hos lockoutede lærere, kollegaer og hos skoleledelse.  
Nr. Asmindrup Friskole er kommet godt igennem forløbet.  
De lockoutede timer er brugt på eksamensworkshops i 8.-9. klasse. I skoleår 2013/2014 samt 
2014/2015 er de resterende lockout timer fordelt som ekstra timer til de berørte klasser i forhold til 
fag og antal mistede lektioner.  
 
Bestyrelse, ansatte og skoleledelse har på nuværende tidspunkt en positiv dialog om folkeskoleforlig, 
fremtidige undervisningsopgaver og lærernes arbejdstid. 
 
I takt med at friskolen vokser, oplever skoleleder et større behov for sparring omkring den daglige 
ledelse. Friskolen arbejder nu målrettet på at udvikle et ledelsesteam bestående af skoleleder og 
souschef. 
 
Friskolen har udarbejdet 4-årig uddannelsesplan med afsæt i skolens fokusområder og profil. I 2013 er 
friskolen påbegyndt kurser og uddannelse af ansatte med afsæt i uddannelsesplanen.  
 
Samarbejde med andre 
I år 2013 stiftede de seks frie skoler i Odsherred netværket ”Ofrisko”. Ofrisko består af skoleledere og 
bestyrelsesmedlemmer, og har til formål at skabe fælles udvikling og fokus på de frie skoler i 
Odsherred. 
 
Ofrisko lavede i 2013 en fælles ”Friskolernes dag” med fælles hustandsomdelt PR-materiale og 
avisannoncer. Dagen gav god PR til alle og blev en stor succes på Nr. Asmindrup Friskole, som fik flere 
indskrivninger til de kommende børnehaveklasser. 
 
Nr. Asmindrup Friskoles støtteforening har i 2013 haft travlt. De har udarbejdet PR-materiale om 
støtteforeningens formål. De har ligeledes lavet flere nye og sjove ”friskole-rekvisitter” (friskolekopper, 
puslespil, kalender m.m.), med henblik på salg.  
Støtteforeningen har i samarbejde med forældre budt ind på forskelige indtægtsgivende opgaver 
(eksempelvis Grøn Koncert 2013).  
Støtteforeningen har i år 2013 støttet Friskolen økonomisk i forbindelse med 8.-9. klasses studietur. 
Friskolen overvejer pt. at ansøge om støtte til de ekstra udgifter, der har været i 2013 i forbindelse 
med opførelse af legeplads. 
 
Bygninger 
Skolens succes med stigende elevtal medfører fortsat problemstillinger i hverdagen i forhold til skolens 
begrænsede bygningsfaciliteter. 1. maj starter 18 førskolebørn, og det vil i særlig grad kræve fokus på 
struktur og planlægning i maj og juni måned. 1. august er skolens elevtal på minimum 114 elever, og 



de nuværende faciliteter vil ikke være tilstrækkelige. Bestyrelsen er bekendt med problemstillingen og 
arbejder målrettet med at finde en hensigtsmæssig løsning, både pr. 1. august 2014, men også på 
længere sigt. 
 
Bestyrelsen har i 2013 ansat en bygningsrådgiver, som har til formål at hjælpe friskolen med at 
realisere ønsket om et skolebyggeri. Det har i høj grad sat skub i processen, og der er i skrivende stund 
dialog mellem friskole og mulige investorer. 
 
Friskolens forældre har i 2013 ydet en ekstraordinær stor indsats med at opføre legeplads på friskolen. 
Denne er nu færdig, til stor glæde for alle. 
 
Skolen har til stadighed en udfordring med at implementere IT i undervisningen, så denne virker 
tilstrækkelig. Dette skyldes til dels en begrænset bredbåndsforbindelse samt ældre klassesæt af 
bærbare pc’er. Skolen har i januar 2013 investeret i en interaktiv tavle og planen er, at dette med tiden 
implementeres i samtlige klasselokaler. 
 
Økonomi 
I år 2013 er statstilskuddet igen faldet, denne gang fra 73 % til 72 %.  
 
Beslutningen om at lave ny gruppestruktur i 7.-9. klasse resulterede i, at skolen pr. 1. august 2013 
ansatte yderligere en lærer (80 % ansættelse). Denne beslutning har været pædagogisk rigtig, men har 
samtidig udfordret skolens økonomi i 2013 (ekstra lønudgift på 150.000) og i 2014 (ekstra lønudgift på 
210.000). Den nye gruppestruktur har ikke skabt ekstraordinær tilgang af elever til de to grupper i 
2013. Skolen har i 2014 fået to konkrete henvendelser til nuværende 7. klasse. 
 
Målet for regnskab 2013 har derfor været et symbolsk overskud på 10.000,- kr. Bestyrelsen er bekendt 
med, at det har været en ovenud svær proces at ”lande” et positiv resultat, på baggrund af 
ovenstående budgetmæssige forudsætninger. 
 
Udgifter til undervisningsmateriale og personale er steget i takt med, at elevtal og indtægter har været 
stigende. Skolen har i 2013 haft særligt fokus på at holde undervisnings- og materialeudgifter nede på 
et minimum. Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende.  
Skolen har til stadighed vist evne til at tiltrække nye elever på en måde, som lever op til bestyrelsens 
forventninger.  
 
Forventninger til det kommende år. 
På nuværende tidspunkt er der indskrevet 18 elever til den kommende børnehaveklasse, som starter 
til august 2014.  
 
1. februar 2014 er skønnet, at elevtallet pr. 5. september 2014 er steget fra nuværende 96 elever til 
114 elever. Der er i budget 2014 pt. budgetteret med 108. elever. Forventningen baseres alene på 
antallet af skriftlige tilmeldinger til det kommende skoleår, samt de udmeldelser skolen får i 
forbindelse med skolens afgangselever. 
 
I skrivende stund oplever skolen stor interesse for skolen. Skolen har nu oprettet ventelister på flere 
sammenlæste klassetrin. Skolen arbejder fortsat med gruppeinddeling og differentieret undervisning. I 
takt med at skolen vokser, ønsker skolen at skabe selvstændige klassetrin. I skrivende stund drøfter 
bestyrelse og skoleledelse muligheden for at åbne op for indskrivninger og dele sammenlæste klasser. 
 
Bestyrelsen vil fortsat have fokus på udvikling og profilering, så skolens elevvækst kan fortsætte.  



I 2014 ønsker skolen at styrke profileringen af skolen, så friskolen i højere grad får profileret sig i alle 
de omkringliggende skoledistrikter.  
 
Friskolen ønsker fortsat at have særligt fokus på elevernes trivsel samt ejerskab for deres skole.  
Friskolen skal i foråret 2014 udarbejde ny undervisningsmiljøvurdering og handleplan. Elevrådet vil 
blive inddraget i udarbejdelse af handleplan. 
 
Bestyrelsen har siden 2012 arbejdet målrettet med finansiering af skolebyggeri. Målet er, at vi i foråret 
2014 kan indgå aftale med investorer, og påbegynde skolebyggeri på den dertil indkøbte grund. 
Forhåbningen er, at en ny skole kan stå indflytningsklar i slutningen af 2014. 
 
Økonomisk står friskolen over for en udfordring i 2014. Baggrunden er faldende statstilskud og 
ekstraordinære udgifter i forbindelse med ændring af gruppestruktur i 2013. Bestyrelsen er 
opmærksom på, at en øget elevtilgang ofte vil medføre stigende lønomkostninger, hvilket er 
medregnet i budget 2014.  
 
Bestyrelsen har i december 2013 besluttet at hæve skolepengene gældende fra 1. februar 2014 med 
100 kr. for første skolebarn og 50 kr. for andet skolebarn. Fremover ønsker bestyrelsen, at skolepenge 
fremskrives ved årsskiftet, så de følger den almindelige prisudvikling. 
 
Skoleleder har i samarbejde med bestyrelse udarbejdet besparelsesplan for 2014, så friskolen på trods 
af særlige budgetmæssige udfordringer kommer ud af år 2014 med et lille overskud. Personalet har 
været inddraget i processen, for derved at sikre, at de har en forståelse for de budgetmæssige 
udfordringer. 
 
Skolen står over for større økonomiske udfordringer i forbindelse med skolebyggeri. Bestyrelsen har 
derfor fortsat fokus på at styrke skolens likviditet og egenkapital, samt at udviklingen i indtægter og 
udgifter er kontrolleret. 
Bestyrelsen har stadig fokus på forældrekredsens evne til at tilvejebringe øvrige indtægter gennem 
kollektivt, frivilligt og indtægtsgivende arbejde.  
 
 
 
 


