Generalforsamling i Grænseegnens Friskole.
Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00-22.00 på skolen

1. Valg af dirigent
Per Østergaard blev valgt, han beretter at Varslingen af generalforsamlingen er sket rettidig, samt
afholdelses sted og tidspunkt er overholdt.
Stemmetæller valgt Mette Wrang og Carsten Festesen

2. Bestyrelsens beretning til året 2013 i Grænseegnens Friskole, fremlagt af Christian og Anne

Økonomi
Skolens økonomi er fortsat i en positiv udvikling.
Dette skyldes fortsat et lavt omkostningsniveau pga. lave ejendomsomkostninger, forældre der
aktivt gør både rent og laver ydelser som IT, bygningsvedligehold, græsslåning og billig anskaffelse
af inventar og rekvisitter.
Fonde i årets løb givet bl.a. 25.000 fra Sydbank og jernindsamling 37.000. Senest har vi i 2014 fået
23.000 fra Lions Club.
Den positive økonomi sammenholdt med det fakta at elevtallet stiger og forventeligt vil stige endnu
et par år, gør at bestyrelsen har søsat nye initiativer. Dels for at sikre en attraktiv skole og dels for
at sikre det lave ejendomsudgiftsniveau. Der er således forrige år udskiftet gasfyr og vi er nu
økonomisk der hvor der er råd til at udskifte de sidste udtjente trævinduer, såfremt vi blandt
venner og forældre kan finde håndværkertimer.

Bygningsmæssige forhold
Legepladsen er blevet sikkerhedstjekket – og manglerne herfra udbedret. Samtidig finder vi at
specielt svævebanen og aktiviteter for børn større end 5. klasse er mangelfulde. Vi drømmer om
flere gode ting, der dels kan realiseres ved fondsansøgninger og dels ved forældrearbejdskraft.
Ombygning af håndarbejdslokalet er påbegyndt og mangler en afslutning, så vi til det nye skoleår
kan benytte dette lokale igen.
Løbende reparationer har der været flere småting af, men generelt sørger vi for at det løses
kontinuerligt, så der ikke opspares for mange problemer. Vinterens stormskade fik lige sat flueben
ved nogle af disse.
Sommerens opgaver: maling af gang og boning af gulve.
Professionel rengøring i hverdage.

Forældreinvolvering
Rigtigt mange forældre har deltaget med rigtigt mange timers frivilligt arbejde. Der er dels af alle
forældre en involvering i rengøringsweekender, ligesom der i arbejdsweekend op til skolestart har
været stor aktivitet.
Reminder: husk hvorfor vi gør det: ekstra lærere, lejrture hvert år m.v. Vi har i årets løb byttet
mange, suppleret op og kun set os nødsaget til at ringe nogle op et par gange, så er alle med. Det er
en kæmpehjælp når bestyrelsen ikke skal bruge tid på opfølgning.
IT-gruppen er drevet af forældrekræfter kombineret med lokale kræfter og en lærer, medens
bygningsvedligeholdsgruppen primært er forældre samt lokale kræfter.
Hjælp i trækronen fra forældre og andre interesserede har været rigtigt flot. Vi ringer næste aldrig
forgæves, så er der nogen der synes det både er væsentligt men også hyggeligt!
Udvalgs og bestyrelsesarbejdet har generelt været prioriteret højt – og både involvering og
ansvarsbevidsthed har præget arbejdet. Bestyrelsesmedlemmernes arbejde er særdeles vigtigt for
skolens drift og udvikling.
Og så er der jo alle de hverdagsopgaver der bare løses – fordi alle opfatter det som ”vores skole”.
Tak for indsatserne.
Eleverne og de ansatte
Vi startede jo i 2011 med 46 elever og har lige nu indskrevet i alt 97 elever til start efter
sommerferien. Det er mere end en fordobling på 3 år.
Elevernes tilgang til skolen er fantastisk – og lærerenes arbejde med den aldersintegrerede
undervisning lever op til vore forventninger.
Visioner
Bestyrelsen har på baggrund af forskellige input arbejdet med følgende elementer som vi vil lægge
til grund for mål i fremtiden.
Bus
Et år tidligere end bebudet har bestyrelsen fundet økonomi til en busordning – og samtidig fundet
det vigtigt for at vore børn kan gå i skole sammen i hele deres skoletid. Vi beder jer som en del af
denne beretning bakke op om denne beslutning.
I første omgang er vi kunder hos en vognmand – senere vil vi overveje om der er andre attraktive
løsninger.
Multihal
Arbejdet med analyse og planlægning er overstået i 2013. Hvad vi havde håbet og troet omkring
finansiering fra helt almindelige finansielle partnere (realkreditinstitutter) har til gengæld vist sig
umuligt – da vi jo har svært ved at leve op til ”finansiering af friskoler i større danske byer”.
Vi har derfor i stedet forsøgt os med fondsansøgning, hvorom I vil høre nærmere når vi får svar.

Friskolen som en attraktiv arbejdsplads

I årets løb har der været påbegyndt et arbejde med at gøre friskolen som en attraktiv arbejdsplads.
For at sikre at vore dygtige medarbejdere har det godt og vil blive hos os – og for at tiltrække
attraktive jobsøgere når vi har ledige jobs.
Personalehåndbog, uddannelse og positiv omtale i medierne er nogle af de ting der er dels
påbegyndt og dels i støbeskeen.
Tilsyn med skolen
Anne Gitte Knudsen (lærer) kommer ca. 4 dage om året, hvor jeg er i tæt dialog med hende om de
udfordringer der er, og om dagligdagen omkring unv. og fremtidsperspektiver. Hun ytrer stor
tilfredshed med det arbejde hun ser. Har tillige ideer og input.
Anne-Kirsten Knudsen der fører det eksterne tilsyn, har igen konstateret (ligesom os andre) at der
leveres et godt og gedigent stykke skolearbejde. Tilsynsrapporten, der er tilgængelig på
hjemmesiden, viser at der er særdeles godt styr på skolens undervisning og trivsel blandt børnene.
Inden sommerferien 2013 gennemførte vi endnu en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre og
elever og ansatte. Resultatet var fortsat meget positivt og med gode toner og ideer. VI kan nu
vurdere tilfredshedsundersøgelsernes udvikling år for år, og der vil således komme en ny i
forsommeren 2014.
Lektiecafe
Bestyrelsen har fra starten søsat bl.a. lektiecafe for at højne det faglige niveau. Forældre skal kende
deres ansvar og sørge for at deres børn benytter dette tilbud, specielt de der har behov. Det er hele
skolens niveau der styrkes her.
Lokalt
VI søger at bakke op om de lokale tiltag, således at nærheden til dem der gerne vil bakke skolen op
er stor. Det sker bl.a. ved samarbejde med Fitness, med HFIF og ved indkøb i brugsen. Det sker også
ved at tage væsentligt medansvar for afvikling af byfesten. Så tag del i dette arbejde.
Afslutning
Vort personale har ydet en fantastisk indsats til glæde for alle børnene – og omverdenen
tilkendegiver positiv interesse for os ikke mindst på baggrund af deres gode arbejde.
Frivillige forældre, pårørende og lokale har ydet og vil yde en væsentlig indsats i den fremtidige
skoledrift – takket være jer er alt det her muligt!
Kommende skoleår
Vil byde på klasser med 15-25 elever, start med 15 i 0. – og samarbejde med 0.-1.-2. i løbet af
skoleåret.
Vores fundament er altid børnene. Hvad vil være bedst for dem fagligt og socialt. Vi har drøftet
mange muligheder og lærerne er meget åbne mht. at justere, flytte, ændre, forbedre
Når jeg ser på de børn vi har i de forskellige klasser og på de tætte forhold lærerne har bygget op
både personligt og fagligt, så er det min helt klare opfattelse at det vil give bedst mening for alle at
bibeholde holdene, som de ser ud i år. Det har jeg drøftet med de implicerede lærere - og har fået
grønt lys i bestyrelsen for at arbejde videre med den plan.
Det betyder at
Ulve 17

ekstra lærerressourcer

heraf skal 5 gøres klar til eksamen

Egern 25
Ørne 18
Skovmus 22
Muldvarpe 15

ditto 20 timer med to lærere og evt. støtte om muligt
ditto 15 timer med to lærere og evt. støtte om muligt
ditto lærerressourcer
ditto lærerressourcer

Vi har som mål at styrke indskolingen med flere komp. lærerkræfter. De skal i nogle fag i perioder
arbejde sammen og her have 3-4 lærere på i 0-2 kl (evt. – 4 kl.)
Vi tror på samlæsningen – her lærer man med og af hinanden.
Vi har taget imod rigtig mange nye børn i år. Det er blevet indsluset godt i fællesskabet – de 9 nye
har kun gået her i 6 dage – men det ser positivt ud.
Vi har sagt nej til forældrehenvendelser da der pt er ventelister i 2 klasser!
Sikre os, at vi kan klare den opgave vi påtager os, så vi kan stå inde for kvaliteten.
Vi skal ansætte en lærer mere – fordi vi lægger vægt på gode ressourcer i klasserne.
Stabilitet i Trækronen – Vicky er på barsel men kommer retur til jul. Kamma og Kirsten har fået godt
styr på Trækronen. Der tilbydes: krea, idr., kor, band osv. I år tillige super samarbejde med
gymnastikafdelingen (HFIF) som har lagt gym i SFO tid. Det samarbejder arbejder vi på at udvide til
de andre afd. i HFIF!!
Arrangementer
Lejrskoler:
Ulve:
Egern:
Ørne:
Skovmus:

Nordjylland
Bornholm
Gram
Sønderborg

Alle:

Fælles overnatning (Halloween/Reformation i samarb. med kirken )

Ulve/Egern

samarbejde med Jens Jessen skolen i Flensborg

Grænseløb

Alle deltog, tilmelder også til 2014 (høj fysisk aktivitetsniveau)

Sundhedsuge

mad, motion, kroppen – sponsorløb 30.000

Teateruger
mange små forestillinger samt den store Collage (lyrik, poesi, drama, musik,
dans, komposition mm) – startede op allerede lige efter jul.
Minisamfundsuge minisamfund med chefer, ansatte, byråd (elevråd), firmaer, restauranter,
bank, Body shop, gartneri, rengøring, nyhedsbureau, mm - By Night – stor forældrehjælp og
opbakning 
Skovugen
Står for døren her i forsommeren, kommer til at indeholde fag som: Geo, bio, mat.
Fundamentet i den daglige gedigne undervisning – kræver kompetente og engagerede lærere –
dem kan vi nu tiltrække pga. et godt ry – vi har fat i det rigtige – (den enkelte, nærhed, faglighed).
Børnene får ikke fri når en lærer har fravær. Vigtigt at den daglige unv. fungerer.

Sommerfesten

torsdag inden sommerferien

Byfesten.
Onsdag Gazværk familie koncert kl. 18Torsdag syng med (Arne)
Fredag Fælles spisning (friskolebord)
Lørdag og søndag Fam. Aktiviteter cykel ringridning, kagebod (skal bruge hjælp fra forældre til
bagning og til at stå i boden)

Indsamling af juletræer sammen med HFIF-Fitness.
Inklusion og skolereformen generelt
Prioriteret lærerkræfterne højst. Mht. inklusion er der mange ressourcer sat på i de forskellige
klasser ift. antal af elever. Vi inkluderer elever, der ikke er fagligt stærke (hvis vi magter opgaven). I
dette skoleår har vi ikke søgt midler hos ministeriet men vi søger på et par elever til næste skoleår.
Konflikten i april sidste år, kun to lærere hos os var påvirket af den. Anne tog vikartimer i den
forbindelse og støttepæd. holdt opsyn, så børnene fik lært noget 
Skolereformen Meget som vi allerede gør nu 
Det betyder at der ikke er de store ændringer for vores børn som får:
- mellem 35 og 40 unv. timer til næste år også
- samarbejde med HFIF i SFO
- sprog eng/tysk fra 0. næste år også
- ekstra ressourcer i klasserne selv om de er små næste år også
- Lærerne får et par hele arbejdsdage/mødedage på skolen. I min optik giver en firkantet mødetid
ikke god mening – slet ikke hos os. Jeg vil helt sikkert få mindre arbejde ud af personalet, for de vil
blive ufleksible – og jeg har så meget erfaring, at jeg med et halvt øje kan se, om der er lagt
forberedelse i unv. eller ej. Jeg har også taget konsekvensen og har i samarb. med bestyrelsen
afskediget medarbejdere der ikke levede op til forventningerne/kravene. Med alle de temaer vi har
på tværs – så ved jeg at der ligger monster meget forberedelse også i dem, for at få dem til at blive
successer. Det er dem der løfter dagligdagen op over det almindelige 
Alt det her kan lade sig gøre fordi – bestyrelsen er åbne, lyttende, positive, konstruktive, flittige
og VIL lave en god skole for børnene. Tak for et helt fantastisk positivt og engagerende
samarbejde.

Spørgsmål til formandens og Skolelederens beretninger:
-

Prisen på bus? Der er fundet råd til bussen i eget budget. (¼ million kr.)
Hvem og hvornår/mange? Længst væk fra, og derefter hvor tæt på vi kommer. 1 gang ud om
morgenen og en gang hjem. Antallet 20 stk. er der spurgt på.

-

Tænkt over belastning af elever, hvis der kommer 50 eller 75 elever mere (bygninger)hvad kan
skolen klare, nu, og på sigt? Der er ikke sat et mål der hedder 100 eller 150 elever, for os er det
vigtigt at vi fortsat kan skabe nærhed, og at rammerne kan bære de elever vi har/får.

-

Hvad vil de store børn, da de ikke bruger trækronen?
De laver deres egen arrangementer uden for skolen, og tager imod tilbud som f.eks. Band. Teater
Kamma: de er gode til at hjælpe i Trækronen. For det belønnes de med skøjtetur eller andet.

-

Ros til Party Town, godt arbejde.

3. Regnskabet kan ses på hjemmesiden under: om skolen/ bestyrelsen/regnskaber/årsrapport 2013
Kommentar til Regnskabet
-

Købt nyt gasfyr for 250.000

-

Tilskuddet ved inklusion regnet ud hvad vi skulle have sidste år, tog udgangspunkt for 2 år siden,
derfor var det ikke så stort. Det er ministeriet der regner det ud.

-

Løn Steget, da vi er kommet en lære mere, og en børnehaveklasseleder mere

-

40.000 kr. nye matematikbøger.

-

Varme 221.559 står der, men reelt er der brugt 193.000, da der er noget med fra 2012.(Gas)

-

Revision beløbet rimligt i forhold til en skole på vores størrelse? vi kan meget selv, men der er
mange krav som skal opfyldes til undervisningsministeriet.

-

Gæld til kommune, hvordan er den opstået? Skolen er købt for 2.500.000 af kommunen, vi kan
ikke sælge den til tredje mand. Gælden er rente og afdragsfrit

-

Likviditet, er vigtigt at der er penge nok, vi har kapitalberedskab på: kassekredit 750.000
indestående ca. 1 million. Kr.

-

Mærsk, givet til folkeskolen? Hvad med os? Vi er igang

-

Budget regnet på 95 elever, en ny lærer, bus. Regner vi med et overskud på 100.000 ca. hvad er
vores minimum.
2015: budgetteret med 100 elever regner med overskud på 200.000 ca.

-

Har vi hørt hvad der er gået galt på andre skoler med dårlig økonomi, hvordan får man overleveret
til de næste når børn går ud? Vi skal hele tiden sikre der kommer nye i bestyrelsen som tænker
vores skole… Skabe generationsskifte.

-

Multihal 6 millioner, hvoraf vi selv forpligter os for en stor del, ellers fonde, osv. kommunen kan
ikke, men giver tilskud til husleje til idrætsforeningerne (som lejer den hos os) evt. 16.00-23.00 til
idrætsforeningen.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Skolekreds valgt: Kenneth Hansen, Karina Lorenzen, Berit Petersen og Trine Momme
Forældrekreds valgt: Rikke Festersen.

5. Valg af Suppleanter
Skolekreds suppleant valgt: Joan Hansen.
Forældrekredsen Suppleant valgt: Karina
6. Indkomne forslag:
I grupperinger diskuteres følgende (ikke besluttes).
a. Busordning:
45 min – 1 time, ændre rute, så nogen bliver hentet først, næste uge sidst. Alternativ bus (offentlig)
Forældre backinggruppe som udtænker: ”hvordan gør vi dette”?
Det blev enstemmigt besluttet at indføre bus.
b. Vores skole – og hvorfor skal man vælge den:
Anderledes og bedre indlæring, børn kan være de børn de er, medindflydelse, hjemmesiden skal
redigeres, her bliver der ikke gjort forskel, samme regler fælles mål, Facebook.
c. Vores skolebygning – hvordan sikrer vi den udvikles og vedligeholdes:
Færdiggørelse håndarbejde, elektriker, David kommer. Hjælpe gruppen skal gøres større, der
trækkes meget på de samme. Fugning af murværk, Freddy kommer, skal laves et hold (Carsten og
Holger).
Joe og Steve er tovholder på legeplads. Vælge tovholder til de forskellige ting. Thorkild vil gerne
hjælpe med de daglige problemer.
d. Det undre mig:
Ringe opbakning til arrangementer (Bedre til at få hinanden med og inddrage eleverne i
arrangementerne) Trækronen vil gerne have at de store bliver på skolen, skabe rammer for dem,
lave hjørner til dem hvor de kan være, evt. sofa grupper, bålhytte, osv. Stop negativ tale omkring
skolen/andre skoler
e. Nye ideer til forældrebetaling og ferielukninger:
12 mdr. 3. barn gratis (ca. 5-6 børn næste år), 1 uge lukket i ferien, prisregulering 2%.
7. Eventuelt:
-

Karen: har sendt en video ind af børnene der laver Parkour til: By i bevægelse, anderledes måde at
bevæge sig på. Vi vandt konkurrencen.
Skole intra? skulle vi have haft i år, der kommer et helt ny opdateret udgave næste år.
Støjmåling inde i klasselokaler og området på skolen, bestyrelsen følger op.
Metaldrenge, en gang i mdr. i 4 timer inkl. øl, kaffe og kage. Søren Momme vil gerne, gerne
hverdage om aftenen Asger Hermann er med.
10. maj laver borgerforeningen loppemarked, HFIF sport og teater har kulturdag fra 11- 15.00 på
stadion.

Tak for et godt møde
Referent Maja Milland/godkendt på bestyrelsesmødet d. 6.5.2014

