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Referat fra generalforsamling onsdag 27. marts 2019
Afholdt på Torvet, Nonnebakken 7, 5000 Odense C
Deltagere: Bestyrelsen, PP, OW, CD, Ml, HH, AD, DD, JA, KA, JE, HB, LS, ND, LN, TA, SF, MR, JB, JS,
HF, CC, NY, AV, TZ, Jakob Paulsen, Søren Paaskesen, Helge JØrgensen, Thomas GerstrØm, Karen

Bonde Christiansen

1. Valg af dirigent
Claus Tolstrup vælges. Generalforsamling er varslet rettidigt og lovligt. Der foretages en kort
præsentation af bestyrelsen.

2. Bestyrelsens og skolelederens beretning om skolen og dens virksomhed

Bestyrelsesformandens beretning v. Mette Juhl
Kære alle,
Jeg vil i dag give jer et indblik i:
1. Bestyrelsens arbejde, og hvad vi har været optaget af siden sidst

2. Skolens Økonomi
3. Fokuspunkter

Ad 1. Bestyrelsens arbejde, og hvad vi har været optaget af siden sidst
Som bestyrelse varetager vi skolens overordnede ledelse og er ansvarlig for skolens drift. Gennem
skolens vedtægter, forretnings- og organisationsplan har vi sammen med ledelsen en tydelig
opgave og ansvarsfordeling, der sikrer, at vi kan agere professionelt over for hinanden og for
omverdenen.
-

-

-

I vores arbejde ligger også et stærkt fokus på de politiske beslutninger og udmeldinger:
¯
Hvad kan få indflydelse på vores skoletilbud og drift?
¯
Hvor kan vi være på forkant?
¯
Hvad skal vi justere?
¯
Hvad kan vi præge gennem dialog?
Det afgørende er, at vi som skole er i stand til at handle med rettidig omhu. Som da vi blev
præsenteret for kommunens første sparekatalog på børn- og ungeområdet om bortfald af det
Økonomiske tilskud til børn i forårs SFO. En beslutning der efterfølgende blev trukket tilbage, og
tilskuddet bevaret. Senest har et flertal i regeringen vedtaget at indføre et obligatorisk
praktisk/musisk valgfag i udskolingen med prØveaflæggelse i 8. kl. Vilkår som vi sammen med
ledelsen skal løse og implementere på bedst mulig måde i forhold til vores drift og skoletilbud.
Poul vil komme nærmere ind på sidstnævnte i sin beretning.
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Således støtter vi i bestyrelsen op om, at Giersings Realskole sammen med de Øvrige frie og
private skoler i kommunen holder dialogmøder med BØrn- og Ungeudvalget i Odense. Sigtet er en
fælles interesse i at orientere og drøfte politiske beslutninger. Ledelsen deltager også i andre fora,
hvorfra vi holdes tæt orienteret.
Vi holder bestyrelsesmØde 6-8 gange årligt.
En gang om året evaluerer vi på elevafgang, hvorfor og hvor går elever hen? Er der forhold, vi skal

tilpasse?
Bygninger, uderum og vedligehold indgår også i bestyrelsesarbejdet. Siden sidst har vi bl.a. fået
legepladsen mellem 7-9, cykelparkeringen, parkeringspladsen og haven i Nonnebakken 9 færdig.
Vi har også fået etableret kantine, som klarer sig rigtig godt og er til stor værdi ikke kun for elever
og medarbejdere men også i forhold til de aktiviteter, der er på skolen. Vores bygningsudvalg
holder løbende styr på vedligeholdelserne og tilpasser vedligeholdelsesplanen. Pt. arbejder vi på
nye tiltag, der kan optimere vores rammer, højne undervisningen og miljøet på skolen. Det vil Poul
komme nærmere ind på.
I årets løb har vi haft fokus på en Øget forældreinddragelse. Eksempler herpå er "Den sunde
digitale familie", forældrekor til juleafslutning og foredrag som "Det digitale barn". Flere tiltag er i
stØbeskeen. Det vil I høre mere til.
En gang årligt holder vi uden for bestyrelsesmøderne et visionsmøde. Et super givende tiltag for
samarbejdet mellem bestyrelse og ledelse og det strategiske arbejde. Vores tilgang er nysgerrig og
opsøgende:
¯
¯

ø
ø
¯

¯

Hvad vil vi være kendt for?
Hvor ser vi skolen om 5/10 år?
Hvad er skolens primære opgave i centrum af Odense?
Hvordan fastholder vi de bedste rammer for skolens trivsel og Iæring?
Hvor bærerteknologien os hen?
Hvad vil byen og hvad har det af betydning for skolen, undervisningen og vores
elever?
-

Alt sammen med henblik på at sikre at vi tilpasser og forfiner vores skoletilbud, så det forbliver
stærkt, og så vi opleves som den moderne, progressive og handlekraftige skole, der er
værdibaseret i alt, hvad vi gør.
Sammen med ledelsen har vi udvidet vores samarbejder med eksterne. Det har vi gjort i tråd med
de visioner, vi har for faglighed, trivsel og udnyttelse af skolens nye rammer. Poul kommer det
nærmere i sin beretning.

Nonnebakken 7-9 5000 Odense C Tlf 66 12 20 41 . kontor@giersings.dk www.giers,ngs.dk
¯

¯

¯

GIERSINGS
REALSKOLE
Siden sidst har I oplevet bedre muligheder for i bil at aflevere og hente jeres børn ved skolen. Det
er løst i en god og konstruktiv dialog med politi og kommune.

Foruden i dag at orientere jer om, hvad bestyrelsen arbejder med, vil vi blive bedre til at orientere
jer oftere. Det kunne være som en del af ledelsens nyhedsbreve.
Ad 2. Skolens Økonomi
2018 er første finansår efter skolens udvidelse med fuld belægning, både hvad angår elever og
personale.

Skolen kommer ud af 2018 med et overskud på knap 3 mio. kr. Det er vi godt tilfredse med.
Chalotte vil gennemgå det reviderede regnskab. Jeg vil kun knytte nogle få kommentarer hertil.
Statstilskuddet er fortsat af største betydning for skolens drift. I 2018 udgjorde det 68% af de
samlede indtægter. Med skolens elevtal ligger vi på et niveau, der er med til at skabe en god og
rationel økonomi, forudsat vi har en fokuseret økonomisk styring.
Et nøgletal, som jeg plejer at trække frem, er "årselever pr. Iærerårsværk". Tallet afspejler skolens
effektivitet. I 2018 var nøgletallet 14,42 mod 14,74 i 2017. Tilbagegangen var forventet. Skolen har
som en del af sit trivselsprogram valgt at bruge flere timer til målrettede ressourceforløb for
elever med forskellige udfordringer, så som sorg, angst o. lign. Derudover har skolen haft flere
lærere i uddannelsesforlØb i 2018. Ud fra de forhold er vi godt tilfredse med nøgletallet på 14,42.

Skolens tildelte midler forvaltes på bedste vis.
Vi oplever fortsat stor søgning til skolen, selv om vi nu har en fuldt udbygget skole. Det er vi
overraskede over, men naturligvis rigtig glade for. Byen vokser, og der bygges i nærmiljøet. Alt
sammen vilkår der arbejder positivt for den fremtidige skoledrift.

Vi følger planen for renoverings- og vedligeholdelsesarbejder. Med en større bygningsmasse vil vi
alt andet lige have flere udgifter hertil, men vi arbejder fokuseret og omkostningsbevidst. Således
forventer vi for kommende år et overskud på 1.9 mio. kr.
I tilknytning til Økonomistyringen vil jeg rette en særlig tak for indsats og samarbejde til skolens
regnskabsfører Chalotte og til ledelsen.

3. Fokuspunkter
Hvor ligger fokus for den kommende periode?
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Trivsel, faglighed og kultur
Faglighed og trivsel går hånd i hånd og har fortsat stor prioritering i vores arbejde. Vi vil arbejde
for at styrke kulturen. På Giersings Realskole skal det være fedt at være en NØRD både en
storenØrd og en lillenørd. Det kan være i sprog, i skak, i novelleskrivning, i matematisk, i musik
eller noget helt andet. Det handler om, at vi har en kultur, hvor det er fedt at lære, dygtiggøre og
udvikle sig. Vi gør det i et forpligtende og stærkt fællesskab, hvor vi er sammen om at lære.
-

Bæredygtighed og grøn omstilling
Vi vil styrke naturfag/teknologi og inddrage eksperimenterende undervisning, hvor det kan højne
undervisningen og miljøet på skolen. Poul kommer det nærmere i sin beretning.

Skolen som videnscenter
Vores størrelse, værdier, historiske og centrale beliggenhed giver Giersings Realskole en væsentlig
rolle i bybilledet. Vi har fokus på at være udadvendte i tilgangen til viden og bidrage til formidling,
eksempelvis når byens museumsfolk og udenlandske forskerhold søger viden om vores institution
og område. Eller når vi trækker filosofistuderende, politikere, forfattere, erhvervsfolk og mange
andre ind i vores rammer for at videndele og skabe plads til debat. Poul vil i sin beretning komme
nærmere ind på en række af de samarbejder, vi har etableret, og som har været mulige med
skolens nye rammer.
Forældreinddragelse
Samarbejdet med forældregruppen er væsentlig for skolens arbejde. Vi gør os umage med at
udvikle fællesskabet og sætte rammerne for vores børns trivsel og udvikling. Her vil vi igen bruge
skolens rammer og muligheder i formidlingen af vores værdier og krav til hinanden.

Giersings Realskole pas på hinanden pas på skolen
Det skal være trygt, fagligt og udviklende at gå i skole på Giersings Realskole. Som forældre må vi
godt nive os selv i armen over det skoletilbud, vi har valgt for vores børn og glæde os over, at vi
-

-

har et frit skolevalg.
Jeg er fortsat stolt af det arbejde og den gejst, vi på skolen holder i hævd. Når det lykkes så godt,
er det fordi, vi arbejder fokuseret alle og en; ansatte, ledelse, elever, forældre og bestyrelse. Det
giver fællesskabsførelse og bringer ejerskab til skolen. 1.000 tak for det og særlig tak til personale
og ledelse, der driver hverdagen.
Med disse ord er det bestyrelsens opfattelse, at vilkårene for de kommende års skoledrift er til
stede.
-

/Mette
Skolelederens beretning v. Poul H. Pedersen
Beretning om skolen og dens virksomhed
Beretningen vil omhandle tiden fra sidste generalforsamling og frem til dags dato.
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Jeg vil koncentrere mig om følgende emner:

status-skolen/SFO

ø

Kort

ø

Selvevaluering

ø
¯

Trivsel og Iæring
Politiske betragtninger

¯

Visioner

Det forgangne skoleår kan bedst karakteriseres med at have været et yderst spændende og til

tider travlt år.
Status

2018 har været det 1. finansår efter udvidelsen. Det er gået virkelig godt. Selvfølgelig er vi
stadigvæk i proces og for hver dag, der går, bliver vi bedre til at forfine og justere både på trivsel,
Iæring og rammer.
Vi er stadigvæk ikke på plads med den del af skolens SFO, som er placeret i nr. 7. Det kan og skal

blive bedre.
Kantinen blev taget i brug 1. oktober -fantastisk. Vi brugte en del tid på at få rammerne på plads,
så vi kunne forpagte kantinen ud. Det blev Lars Hemmingsen, der blev forpagter. Samarbejdet
fungerer godt med løbende justeringer.
Der er rigtig mange eksterne samarbejdstiltag, som alle er med til at højne og bidrage til Iæring og

trivsel på Giersings Realskole:
¯

Gymnasiale uddannelsesinstitutioner

¯

SDU

¯

UUO

¯

Odense Bys
Head Space

ø
¯
¯

Museer/Slots- og Kulturstyrelsen

Andre private og frie skoler i Odense og på Fyn
Folkeskoler i Odense Kommune

¯

Odense Kommune
Tech Club
Dans på Hjul

¯

Grejbank iTarup-Davinde

ø

M.fl.

¯
¯
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Rammerne bliver fortsat tilpasset, og pt. er vi i gang med at renovere toiletterne i nr. 9. Det er en
stor renoveringsopgave, men det er hele værd, fordi toiletterne har så enorm betydning for

eleverne. Vi har lyttet på dem og fulgt deres råd om, hvordan og hvad de havde af Ønsker til nye
toiletter. Det bliver super godt som nogle elever udtaler: "De er næsten flottere end toilettet
hjemme".
Desuden er vi også kommet i mål med legepladsen mellem nr. 7 og nr. 9 og legepladsen i SFO'en.
Hele tænkningen om bæredygtighed og grøn omstilling arbejder vi også med på skolen ved blandt
andet at vurdere mulighederne for at inddrage skolens flade tage til terrasser, beplantninger og
forsØgsområder og udvikling af skolehaver, forståelse af genbrug, recycling mv.
En vigtig forpligtende opgave, som vi gerne bidrager til.
Når det er sagt, så er det vigtigt at påpege, hvorfor vi driver skole vel at mærke en fri og privat
skole.
-

-

Vi driver skole, fordi vi anerkender betydningen af et frit skolevalg og betydningen af at turde gøre

anderledes og stå ved vores værdier.
Vi er en faglig skole og hvad betyder det?
noget

-

ø

Det betyder, at vi har et fagligt fællesskab, hvor det faglige er udgangspunktet for det, vi er

¯

fælles om.
Det betyder ikke, at vi ikke kan have det sjovt eller kan have det hyggeligt sammen.
Men det betyder, at vi aldrig glemmer, at vi er her for at lære.

¯

Hvad er målet for Giersings Realskole?
Det er:
at eleverne uddannes/dannes til at blive kompetente, frisatte og livsduelige i fællesskab
med andre
¯

¯

At eleverne trives og har det godt

¯

At eleverne udvikler sig både socialt og fagligt gennem hele deres skolegang

¯

At eleverne yder deres bedste for at opnå et personligt tilfredsstillende fagligt niveau

¯

At eleverne forstår og udvikler deres samarbejdsevner og bidrager til et socialt og fagligt

fællesskab
¯

At eleverne oplever glæden ved at lære, og at de bevarer nysgerrigheden til at prøve nyt

¯

At eleverne respekterer og hjælper hinanden i et socialt og fagligt fællesskab

¯

At eleven bliver den bedste udgave af sig selv
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Selvevaluering

På Giersings Realskoles generalforsamling marts 2013 blev det besluttet, at skolen skulle overgå til
selvevaluering som tilsynsform. Det benytter vi fortsat. Selvevalueringsmodellen, som skolen
benytter, er Danmarks Private Skolers godkendte selvevalueringsmodel afstemt med UVM.
Det samarbejde og store evalueringsarbejde har vi nu arbejdet med i efterhånden 6 år. Der er
dannet et stærk og brugbart netværk med andre private skoler i Danmark, der også har valgt
selvevaluering som tilsynsmodel og ikke mindst samarbejdet med vores forening Danmarks
Private Skoler og UVM (STUK} er konstruktiv. At vælge selvevaluering er omfattende. Det er
meget værdifuldt og skaber et unikt grundlag for skoleudvikling, både hvad angår Iæring og trivsel.
Den næste større rapport omkring de forskellige processer og evalueringer kan læses på vores
hjemmeside primo juli 2019.
-

Trivsel og Iæring
Selvom vi har en god skole, så mærker vi også en stigende tendens blandt vores elever, at de på
deres egen forståelse og selvværd er mere udfordrede og pressede. Jeg synes personligt, at det
efterhånden er svært at være elev i dagens Danmark set i lyset af alle de forventninger, der stilles
fra alle sider til vores børn og unge. Mange elever har svært ved at leve op til de forventninger, de
har til sig selv, og vi har til dem. Det skal vi her på skolen være meget bevidste omkring. Det er vi
også, men jeg indrømmer gerne, at det er utrolig svært at navigere i.

Skolen har etableret dels rammer for sorggrupper og dels for skilsmissegrupper. Vi har fået
uddannet AKT-lærere, som i det daglige hjælper med rådgivning og vejledning. I den forbindelse
valgte skolen at indgâ en 2-årig partnerskabsaftale med Head Space Odense.
-

Trivsel. Digitale medier:
Vi arbejder selvfølgelig med de udfordringer, som de digitale medier giver børn og unge.
¯
UndervisningsforlØb
¯
Diverse indsatser omhandlende de digitale medier
¯
Hvordan kan børn, unge og voksne navigerer og forholde sig til en digital verden, som
udvikler sig i et tempo, som næsten er umulig at forholde sig til og forstå
¯
Foredrag og særlige tiltag på forskellige klassetrin
¯
Hjælp fra videnspersoner
¯
Forældreerfaringer
¯
Odense Kommune med deres digitale tiltag
¯
Andet
Jeg håber, at vi kan bevare overblikket

-

selvom det er svært. Det er nok kun begyndelsen på en

digital hverdag, som kun går hurtigere og hurtigere.
Alt, hvad der handler om forbud, er jeg ikke tilhænger af og slet ikke fortaler for.
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Hvorfor?

-

fordi det handler om dannelse, forståelse, indsigt og medmenneskelig anerkendelse

og respekt.

Punktum.
De digitale medier er en naturlig del af børns virkelighed i dag. Det må vi som skole forholde os til.
Ved at give børn information, handlemuligheder og hjælp til at kunne navigere på net og mobil er
vi som skole med til at forebygge, at børn og unge udsættes for dårlige oplevelser online.
Unge er sociale sammen på en anden måde, end unge var det for 20 år siden eller bare for 5 år
siden. Det skyldes ikke mindst de sociale medier, som er en afgørende medspiller i de unges
kommunikation, identitetsdannelse og sociale samvær.
Der er mange gode positive ting, men der er også mange negative. Både set i forhold til, at de
unge kan bringe sig selv i forskellige problematiske situationer, hvor de uforvarende kan være
skyld i at være med til at skabe utryghed og trivselsskadende handlinger over for hinanden eller
deciderede ulovlige handlinger. Digital dannelse er at kunne begå sig socialt og etisk ordentligt i
den virtuelle virkelighed. Det er en dannelse, som ikke bare automatisk overleveres fra forældrene
og os på skolen, da ingen af os er vokset op i den samme virtuelle virkelighed, som børn gør i dag.
Derfor har skolen sammen med jer forældre et særligt ansvar for at hjælpe til udvikling og
forståelse af børn og unges digitale dannelse. Målet er, at vi udvikler en struktur og kultur, som
omhandler alle årgange, selvfølgelig med de til tider meget forskellige udfordringer, de digitale
medier har på de forskellige årgange, så eleverne på Giersings Realskole handler etisk, med mod
og ordentligt på de digitale medier og med hinanden.

Politiske betragtninger

Skoleverdenen står ofte for skud i det offentlige rum. Det er der for så vidt ikke noget nyt i. Nu har
man med et bredt flertal i regeringen vedtaget en ny lov, som betyder, at eleverne fra næste
skoleår i 7. klasse skal vælge et af følgende fag:
¯
Håndværk/design
¯

Madkundskab
Musik

¯

Billedkunst

¯

som de skal afslutte med en prøve i g. klasse. Vi bestemmer heldigvis selv, hvilke af fagene vi
byder ud til næste skoleår og til dels også fagenes curriculum. Det arbejde er vi i fuld gang med pt.
Målet er fra politisk side at styrke de praktisk/musiske fag med en forhåbning om, at flere elever i
fremtiden vælger en håndværker/praktisk uddannelse fremfor en mere teoretisk uddannelse.
Det er der mange meninger om, men personligt er jeg ærgerlig over, at vi ikke længere er i stand
til at udbyde et stort antal nye valghold, vi ellers har prioriteret højt, fordi der er udmeldt de
omtalte valghold fra regeringen. Det betyder for mange lektioner på skemaet.
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Vi arbejder på at finde mulige løsninger og opgiver ikke håbet om Øget selvbestemmelse det gør
vi aldrig. Vi søger altid mulighederne fremfor begrænsninger. Det er blandt andet også en af
-

grundende til vores åbenhed udadtil og etablering af diverse partnerskaber og
samarbejdspartnere.

Skolen er et godt emne alle kan på en eller anden måde identificere sig med det at gå i skole
alle har noget at byde ind med, da vi alle sammen har gået i skole. Folkeskolen er presset ingen
tvivl om det, men det er ikke vores skyld. Det kan siges ganske kort. Vi er ikke hinandens
modparter. Vi er hinandens forudsætninger, og vi har brug for en god og stærk folkeskole, for det
hjælper også os som privatskole. Vi er en politisk medspiller og med til at sætte en dagsorden. Vi
deltager gerne i debatten på alle niveauer både kommunalt og nationalt. Der bliver skrevet meget
om, at privatskolerne skal tvinges til at tage ansvar. Det ansvar tager vi. I disse år bliver der talt og
skrevet meget om rummelighed. På GR er vi rummelige. Selvfølgelig har vi modet til at sige fra, når
vi vurderer, at et barn vil have svært ved at trives på en skole, som Giersings Realskole er, hvor
-

-

-

fagligheden er høj, eller vores kompetencer ikke slår til.

Politisk er der fokus på de frie grundskoler/de private skoler, hvilket vel er uundgåeligt, når vi til
stadighed ser den stigning, der er i efterspØrgslen til optagelse på de frie skoler ikke mindst hos
os. Det handler bare om noget helt andet. Vi hører tit om folkeskolens mangel på ressourcer. Der
er voldsomme nedskæringer inden for dette felt, og der er sparet i rigtig mange år, så bl.a.
bygningsmassen mange steder er tæt på katastrofale. Klassekvotienterne er flere steder høje, og
de forhåndenværende undervisningsmaterialer lader meget tilbage at ønske.
-

Vi skal ikke lade os narre af, at vi her på Giersings Realskole år efter år har fået økonomien til at

hænge fornuftigt sammen, for det er et langt stykke hen ad vejen spørgsmålet om at levere en

ydelse, som forældre og børn vedvarende søger og om at forvalte de tildelte midler på den mest
optimale måde. Skolens budgetter er lidt stramme, men det skal dog pointeres, at vi vel egentlig

alligevel får gjort de ting, vi skal.
SelvfØlgelig er det nødvendigt konstant at være opmærksom og klar til at "råbe vagt i gevær", da
der fra politisk hold nogle gange tages forskellige tiltag, som ikke altid er til fordel for de frie

skoler.
Det er ikke alle politiske partier, der forstår vigtigheden af et frit skolevalg. Derfor er det vigtigt,
at vi er en spiller i den

værdidebat.
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Det afgørende er at fastholde forældrenes ret til frit skolevalg til en udgift, der er overkommelig.

Privatskolerne lever som bekendt af at sælge undervisning. Det kræver, at den vare Giersings
Realskole tilbyder er god, og det kræver i særdeleshed, at vi kan dokumentere den kvalitet, vi
udbyder. Vi skal til stadighed kunne forklare kunderne om vores kvaliteter i forhold til
konkurrenten uden på nogen måde at påvise mangler hos denne.
-

Det skinner tydeligt igennem, at alle elever, forældre, ansatte
-

-

er fantastisk stolte over og glade

for at være en del af Giersings Realskole. Der er en aura af engagement, ja den ægte følelse af
ejerskab uanset, hvor jeg bevæger mig- og hvilke møder jeg deltager i, så vi lader os ikke slå ud af
ministerens kildevæld af nye tanker og forslag, som nye prøveformer, nye fagmål, nye
evalueringskrav og meget, meget mere.

Skolens hjemmeside og Facebookside bliver jævnligt gennemgået og opdateret, for at
serviceniveauet og kommunikationen er informativ, præcis, god og i overensstemmelse med
gældende regler. Vi gør os hele tiden umage for at blive bedre.
Skolens tildelte midler forvaltes på bedste vis, og som tidligere nævnt er det vigtigt, at vi hele tiden
arbejder omkostningsbevidst.
Med baggrund i de nævnte punkter og de fortløbende renoverings-/vedligeholdelsesarbejde som
skolen har gennemført, er jeg overbevist om, at mulighederne og vilkårene for de kommende års
skoledrift er til stede.
Visioner
Visionerne for Giersings Realskole er klare og betyder, at skolen styres og drives som foreskrevet i
skolens formål værdibaseret. Stadig at have muligheden for at udvikle os i takt med tiden helst
være en lille smule foran i nogle henseender og trække bagud på felter, hvor vi godt lige vil tænke
os om, før vi hopper på vognen.
Vi har en utrolig god skole og det vil vi fortsat have.
-

-

-

Afrundende
Jeg har brug for at sige stor tak til personalet på skolen og i skolens SFO for endnu et års godt
arbejde. Det er en fornøjelse at være skoleleder for en skole, hvor medarbejdersiden er så
velfunderet og godt fungerende.
Jeg vil også gerne her rette en stor tak til min bestyrelse for et godt samarbejde. Det er

spændende samarbejde

-

hvor der skal ydes en indsats og tages et ansvar.
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Sammen har vi igen stået stærkt i det forgangne år.

Tak for det.

Til sidst tak til skolens forældrekreds for den tillid, I viser os. Det er en meget engageret
forældrekreds skolen har heldigvis der tit giver anledning til mange gode og spændende
-

-

dialoger. Der er ikke nødvendigvis enighed om alt, men det er min klare opfattelse, at skolens
ledelse og bestyrelse sammen med forældrekredsen trækker i samme retning.
Jeg skal hermed overlade beretningen til forsamlingen.

Tak.
Poul
Beretningerne godkendes af forsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer.

3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering
Regnskabsfører Chalotte Duelund fremlægger årsrapport.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Mette Juhl er på valg. Ingen stiller op. Mette Juhl genvælges.

Thomas GerstrØm stiller op som suppleant. Vælges som 1. suppleant.
Helge JØrgensen stiller op som 2. suppleant.

5. Indkomne forslag
Ingen,

°

Dirigen

Claus

:laus Tolstrup slutter af og takker for god ro og orden.
Mette Juhl takker af.

at

Referent: sekretær Mia Kærsner
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