Referat af Giersings Realskoles ordinære generalforsamling
onsdag den 29. marts 2017
1. Valg af dirigent
Claus Tolstrup blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen iht. skolens vedtægter er lovligt
indvarslet, og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

2. Beretninger om skolen og dens virksomhed
Bestyrelsesformandens beretning
I min beretning om skolen og dens virksomhed vil jeg fokusere på:
1. KØbsprocessen med Nonnebakken 9

Driften i 2016
3. Skolens fokusområder
2.

1. KØbsprocessen Nonnebakken 9
I foråret 2016 opstod der mulighed for at erhverve Nonnebakken 9. For os som bestyrelse gav det
en særlig anledning til i samarbejde med ledelsen at tænke stort, visionært og alternativt.
-

-

Det afstedkom, at vi den 1. december 2016 overtog Nonnebakken 9. Siden er en større
modernisering igangsat, så bygningen sammen med Nonnebakken 7 kan stå klar til at skabe nye og
spændende rammer for Iæring i august 2017.
Og det bliver på mange måder STORT, når vi åbner en 3-sporet skole fra 0.-10. klasse til august og
byder 8 nye klasser velkommen til Giersings Realskole. Vi kaster meget i luften for at udvikle
fagene og vil arbejde på nye måder for at integrere skolens og SFO'ens miljøer. Alle får mere plads
at være i, lære i og lege på. Helt konkret hvordan vi har tænkt os, at to skoler bliver til én, vil Poul
og SØren komme nærmere ind på.

De to ejendomme i AIIégade er vi i færd med at afhænde. De aktiviteter, vi har her, er indlagt i
vores projektplan.
Processen fra tankerum til handlekraft har været krævende, men også utrolig spændende. En
proces hvor vi alle har gjort os grundige overvejelser ikke alene i forhold til de økonomiske
aspekter, men særligt også i at passe godt på skolens værdier og kultur.
-

Økonomi
Som bestyrelse er vi bl.a. ansvarlig for skolens drift. I tæt samarbejde med bank, realkreditinstitut,
revisor og bygherre har vi vurderet skolens budgetter frem til 2020. De økonomiske
forudsætninger ved købet er anerkendt, og Iånetilbud er på plads.

Andre overvejelser
Udover de Økonomiske aspekter har det været en vigtig prioritering at bevare Giersing-ånden, den
nærhed og tryghed samt de værdier, vi som har del i skolen oplever i dagligdagen og lægger
vægt på. Også vægtningen af ressourcer, bedre rammer for Iæring, leg og nytænkning på tværs af
fag og klasser samt aspektet at sikre Giersings Realskole som fremtidens skole har optaget os.
Vores skoletilbud skal stå stærkt i dag og i fremtiden. Vi vil fortsat kunne brande os på at være en
faglig, progressiv og handlekraftig skole, som er værdibaseret i alt, hvad vi gør.
-

-

Stærke kræfter
På Giersings Realskole har vi et solidt fundament med et stærkt og engageret team, som vi er
stolte af. Medarbejdere der brænder for det, de laver. Det smitter! For når I tør tænke STORT og
anderledes går forrest med nye måder at gribe undervisningen an på tager JA-hatten på -ja, så
bliver det også langt mere naturligt for vores børn at gribe de udfordringer, de møder i og uden for
skolen.
-

-

Sparring
Vi har haft en særdeles god sparring med skoleledelse og bygherre i forhold til at sikre, at vi ikke
alene bliver en større skole på kvadratmeter, men formãr at bruge "pladsen" til at udvide Iæringen
nu og på langt siG.
-

Ligeledes har vi haft fokus på en god og konstruktiv dialog med kommune, presse og andre
aktører. Det er vigtigt, at vi tager del i fællesskabet og ikke blot bliver et appendiks i regnearket.
Her skal skoleledelsen have stor ros for deres indsats.
Det bliver stort, og vi skal glæde os over at være en del af udviklingen!
2. Skolens drift

I forhold til skolens drift for år 2016 kan jeg oplyse, at Giersing Realskole realiserer et resultat for
2016 pr. årselev, der ligger over gennemsnittet af sammenlignelige skoler.
Vi har i 2016 haft 25 klasser med 2 spor fra børnehaveklasse til 7. klasse og 3 spor fra 8.-10. klasse.
En velfungerende SFO og en forårs SFO.

Statstilskuddet i 2016 udgjorde godt 73% af skolens indtægter. Tilskuddet er fortsat af største
betydning for skolens opretholdelse. Skolens elevtal ligger fortsat på et niveau, der er med til at
skabe en god og rationel Økonomisk drift på trods af de statslige tilskudsændringer. Vi skal fortsat
være omkostningsbevidste, have fokus på de politiske beslutninger og være i stand til at handle
med rettidigt omhu.

I forhold til skolens tildelte midler er det bestyrelsens opfattelse, at disse forvaltes på bedste vis.
Skolens renoverings- og vedligeholdelsesarbejder følger planen. I vil fra Poul og SØren få et
nærmere indblik i ombygning og tilpasning af Nonnebakken 7-9.

På sidste års generalforsamling blev der fremlagt nye vedtægter for skolen. Disse blev endeligt
godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i maj 2016 og har siden været at finde på
skolens hjemmeside.
3. Fokusområder
Særlige fokusområder for den kommende periode vil være
ø
At nå i mål med en velintegreret skole-en samlet skole med en velfungerende SFO
ø

At sikre et fortsat godt/stærkt skoletilbud

¯

Endelig er der prioriteringen af det gode samarbejde, der er mellem

bestyrelse/ledelse/ansatte og forældre. Det er et væsentligt redskab for skolens udvikling,
trivsel og et optimalt Iæringsmiljø.

På baggrund af denne og årsberetningen for 2016 er det bestyrelsens opfattelse, at vilkårene for
de kommende års skoledrift bestemt er til stede.
/Mette Juhl
SpØrgsmål fra salen: Er de nye klasser fyldt?
PP: Næsten ja- på nær kommende 1. og 3. klasse
SpØrgsmål fra salen: Hvordan bliver SFO-tilbuddet efter udvidelsen?
PP: Det vender jeg tilbage til i min beretning.
SØren Vestergaard fremlagde planerne for

udvidelsen/istandsættelsen.

SpØrgsmål fra salen: Hvordan bliver garderobe-mulighederne i den nye bygning?
SØren: Der bliver garderober i klasselokalerne som udgangspunkt.

SpØrgsmål fra salen: Kommer der knopper på gelænder?
SØren: Nej. Gelænderet bliver 1,20 meter højt. Det er højt.
Spørgsmål fra salen: Hvordan bliver det med morgensang fra næste skoleår?
Ole: Det bliver afholdt i festsalen for hele skolen.

Spørgsmål fra salen: Mht. SFO big is not always beautiful. Hvordan sørger vi for, at
intimitet og nærhed ikke forsvinder i det større antal kvadratmeter på Nonnebakken 7?
SØren: Det er drøftet meget. Vi forsøger at samle eleverne i mindre grupper med færre
skift af lokaler/dagligdagen, så de ikke bliver overvældet i dagligdagen.
-

Spørgsmål fra salen: Administration og Iærerforberedelse flytter til nr. 9. Kan det give en
mental barriere for små elever, hvis de skal over til de store, når de skal på kontoret eller
have fat i en lærer?

Poul: Det kommer jeg ind på senere i min beretning i min beretning.
SØren: Nogle af Iærerfaciliteterne i nr. 7 forbliver.

Spørgsmål fra salen: Får de store klasser udeareal et andet sted end i skolegården?
Søren: De kan bruge gårdhaven ifm. kantinen.

SpØrgsmål i salen: I forhold til de store er der tænkt pâ f.eks, hængekøjer i gårdmiljøet?
Poul: Vi tænker fortsat store tanker.
Ole: Vi gør ikke så meget i gården nu og her.
Søren: Det er ingen hemmelighed, at der må prioriteres ift. de nødvendige ting, der skal til
være på plads fra starten, og som det bedst kan betale sig at tage med fra starten, og ting
som der kan arbejdes videre med senere f.eks. én stor skolegård.
-

-

SpØrgsmål fra salen: Der kan være frygt for, at det ender med en skole 1 og skole 2, men
det er godt at høre, at der gøres meget for at gøre det til én skole.
SØren: Vi har snakket meget om det undervejs. F.eks. faglokaler det kommer i brugen og
anvendelsen. Alle er enormt opmærksomme på det.
-

Spørgsmål fra salen: Er der plads til, at alle elever kan spise samlet i kantinen i
frokostpa usen?
Ole: Nej. Der er maks. plads til ca. 200+.
Kommentar fra salen: Der er ikke så stor grund til bekymring. Der er tilknytning som følge
af morgensang mv. Det er mere forældrene, der bekymrer sig end eleverne.

SpØrgsmål fra salen: Bliver der mulighed for køkkenhaver?
Søren: Udefaciliteter ifm. N/T og biologi er hængepartier, som der arbejdes på. Poul er stor
tilhænger, og vi skal nok nå det.

Skolederens beretning
Beretningen vil omhandle tiden fra sidste generalforsamling og frem til dags dato.
Jeg vil koncentrere mig om følgende emner:
¯

Jubilæum 150 år

¯

Selvevaluering

¯

Pædagogiske vurderinger og visioner med købet af Nonnebakken 9

¯

Trivsel og Iæring
Politiske betragtninger

¯

Visioner

¯

Afrundende

¯

Skolens jubilæum

Hold da op for et anderledes og spændende år, vi sammen har været igennem. Den 5. april 2016
fejrede vi skolens 150 års fødselsdag. Først med en event for skolens elever og derefter en
reception om eftermiddagen for skolens forældre og venner.

Tidsrejsen i uge 15 sidste år blev en uge, som til alle tider vil stå som noget helt særligt for alle de
elever og medarbejdere, der var med. Jeg blev personligt stolt på en hel særlig måde, for vi skabte
i de dage i fællesskab en oplevelse af noget, som beviser, at når alle giver alt, hvad de har i sig, så
kan selv de største udfordringer løses.

Alt forløb præcist, som vi havde planlagt og håbet på organiseret og afviklet med en præcision
afstemt på sekunder. Her blev jeg overbevist om, at når vi står sammen, så kan fællesskab, trivsel
og Iæring nå nye højder.
Tak for det.
-

Selvevaluering
Giersings Realskole har nu gennemført de første 3 års selvevaluering i et tæt samarbejde med
bestyrelse, medarbejdere, elever og forældre. Skolen har ifm. selvevalueringen haft

konsulentbistand fra UC-N, som jeg har nævnt tidligere år. UC-N har gennemført
fokusgruppeinterviews efter Bikva-modellen, hvor deltagerne har været forældre tilknyttet hhv.
indskolingen, mellemtrinet og udskolingen.
Der er udarbejdet tre rapporter, som har givet os en bedre forståelse af forældrenes valg af skolen
og deres holdning til den Iæring, som deres børn møder hver dag. Det har endvidere betydet, at

skolen har foretaget visse strukturændringer og handlet på de tre rapporters konklusion
lektier på elev- og forældreintra.

-

f.eks.

Læsningen af de mange forældreudsagn har endvidere givet os en bedre forståelse af

forældrekredsens forventninger til skolen.
Konklusionen er overordnet set helt i overensstemmelse med det, skolen står for, og det
forældrene vurderer, at skolen praktiserer. Selvom der er meget stor overensstemmelse og
konsensus, så er der klart områder, som vi i fremtiden vil arbejde med.
Samlet kan vi sige, at selvevalueringen har betydet:
¯ en forøget indsats på skoleudvikling.
¯
¯

en forøget debat om "Gør vi det, vi siger, vi gør." (i forældregruppen og i personalegruppen).
en bedre validitet i vores påstand om, at vi er en god skole.

Det er meget tydeligt, at skolen opleves som en moderne, progressiv og handlekraftig skole, som

er værdibaseret i alt, hvad der foregår. Læringen er på et højt niveau, og eleverne oplever at blive
udfordret positivt på deres egne kompetencer. Det gælder både individuelt, gruppevis, på

klasseniveau og som skole.
Miljøet på skolen er værdibaseret, og både vi som skole, skolens elever og forældre føler, at vi i
høj grad lever op til skolens formål som en faglig værdibaseret skole.
Evalueringen af skolens profil resulterede også i et ønske om i højere grad at validere evalueringen
igennem vores brugere (forældre og elever). Fokusgruppe-interviewene har været med til at

underbygge evalueringen af skolen.

På baggrund af konklusionen viste resultatet, at vi i meget høj grad gør, hvad vi siger, vi gør. Det er
vi meget glade for.
Evalueringen af elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen gav anledning
til en drøftelse om den måde, vi informerer forældre og elever om elevens standpunkt. Med
hensyn til elevernes inddragelse i deres evaluering er dette et punkt, som skal udbygges. Målet er,
at eleverne i højere grad skal være i stand til at formulere egne Iæringsmål.
ressourcecenter

Målet for skolens
med hensyn til den understØttende undervisning fungerer på mange områder

godt.
Der er dog områder, hvor ressourcelærerne har vurderet, at de med fordel kan arbejde videre

med.
Det skal overvejes, hvordan den gode indsats måles og registreres til brug for det fortsatte
arbejde.
Der vil fremadrettet også være fokus på de meget dygtige elever og deres muligheder for Øget
Iæring.
Det er et udviklingsønske fra skolelederens side, at ledelsen i højere grad end i dag kommer mere

med i den daglige undervisning, hvor det at overvære og være med i konkrete
undervisningssituationer kan bidrage til en gensidig forståelse af de mange processer, som
lærerne står med i hverdagen.
Giersings Realskole har qua selvevalueringsmetoden fået en mere stringent, fokuseret og god

skoleudvikling i gang til glæde for alle interessenter. Vi har en skole, vi kan tillade os at være stolte
af. Både denne evalueringscyklus og forældrenes tilkendegivelser gør, at vi med rette mener at

kunne sige:
°

at skolen arbejder værdibaseret.

°

at skolen leverer en undervisning, som mindst lever op til

folkeskolens.

at skolens elever udvikler sig til selvstændige borgere i et demokratisk Danmark.

at skolens elever kan stå ved egne holdninger og

forstår værdien af at samarbejde med
andre, og som i sine handlinger viser hensyn og respekt for andre kulturer og mennesker.

Næste sammenfattende rapport skal være udarbejdet i foråret 2018.

Nuværende rapport kan læses på skolens hjemmeside.
Pædagogiske tiltag ifm. køb af Nonnebakken 9
Vi har ifm. købet af Nonnebakken 9 arbejdet meget med at være klar til at modtage de nye elever
og medarbejdere. Vi har haft pædagogiske eftermiddage, hvor vi dels har diskuteret, hvordan vi på

de enkelte årgange samarbejder, og dels hvordan vi kommer godt i gang fra august. Både elever
og medarbejdere har været og er med i forskellige arbejdsgrupper ifm. pædagogiske tiltag og
vurderinger.
Pædagogiske tiltag som har været drøftet indgående:
¯
¯

¯
¯

¯
¯

ø
¯

¯
¯
¯
¯
¯

Mentor-ordning/føI-ordning (lærere + elever)
Besøg hos hinandens klasser på årgangene (lærere + elever)
Morgensangfor alle klasser inkl. 10. kl.
Gennemgående tante/onkel-ordninger
Vi gør, som vi altid har gjort, men giver plads til de nye
Sociale tiltag. Social "ryste sammen" (-faglighed)/grine sammen -hygge
Faglige tiltag: lærere nye og gamle blandes i teamet
Faglig stolthed niveauet er højt stille krav til hinanden
Tæt samarbejdspartner klasse/årgang (beskrivelse af hvad vi gør)
Kulturelle elementer: Vi er nødt til at kende vores kultur først
-

-

Ånden-grundighed/ordentlighed/respekt
Skolens værdier som en del af hverdagen
Planlægning af den første uge efter sommerferien med indhold og struktur for elever
og medarbejdere

Vi har gennemført informationsmøderne de seneste måneder for de nye C-spor, og i flere tilfælde

har vores egne elever været med til disse møder, hvor de har været med til at tilrettelægge et
forløb for skolens nye elever. Fantastisk god oplevelse for os alle sammen.
Vi har også arbejdet meget med, at SFO for 2. og 3. årgang skal være på skolen efter
sommerferien. Det arbejde er stadigvæk i fuld gang og er meget spændende.
Vi er også helt klar over, at den første skoledag skal fejres på en særlig måde, hvor Nonnebakken 9

sammen med Nonnebakken 7 bliver en samlet enhed
Vi glæder os til at åbne dørene den 14. august.

-

Giersings Realskole.

Trivsel og Iæring
Jeg synes personligt, at det efterhånden er svært at være skoleelev i dagens Danmark set i lyset af
alle de forventninger, der stilles til vores børn og unge. Mange elever har svært ved at leve op til

de forventninger, vi har til dem, og det er selvfølgelig noget, som vi her på skolen er meget
bevidste omkring.
Vi arbejder stringent med trivsel og faglighed på skolen og erkender, at flere elever kan have svært

ved at nå de mål, skolen sætter. Desuden kan de også have svært ved at indfri egne forventninger.
Skolens fokus er, at den enkelte elev udvikler sig og er i stand til at sætte sig (nye) mål både fagligt
og socialt.
I forlængelse af arbejdet med selvevaluering har vi i grundskolen 0.-5. klasse de seneste skoleår og
efterfølgende haft et særligt fokus på målstyret undervisning. Det har vi i dette skoleår arbejdet

videre med i udskolingen. Med hjælp fra UCL har Iæringskonsulenter i fagene dansk og matematik
været på skolen flere gange og undervist lærerne i løbet af skoleåret.
Omdrejningspunktet i målstyret undervisning er, hvad eleverne skal lære og ikke, hvad de skal

lave.
Målet for elevernes Iæring er altså det styrende for de aktiviteter, som læreren vælger, hvor det
tidligere ofte har været modsat.
Undervisningen tilpasses løbende elevernes forudsætninger og Iæringsmål. Feedback og
evaluering indgår som centrale elementer i undervisningen. En proces hvor læreren følger

elevernes Iæring og udvikling og bruger evalueringen til hele tiden at give eleverne feedback,
sætte mål og tilpasse undervisningen til elevernes næste udviklingsmål og evaluering.

Trivsel. Digitale medier:
De digitale medier er en naturlig del af børns virkelighed i dag. Det skal 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.
Digital dannelse er at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. Det er en dannelse,
som ikke bare automatisk overleveres fra forældrene, da de ikke er vokset op i den samme
virtuelle virkelighed, som deres børn gør.

Derfor får skolen et særligt ansvar for at medvirke til udvikling af børn og unges digitale dannelse.
Vi er i gang med at udvikle en struktur, som omhandler alle årgange, selvfølgelig med de til tider
meget forskellige udfordringer de digitale medier har på de forskellige årgange.

Politiske betragtninger
Vi er en politisk medspiller og er med til at sætte en dagsorden. Vi deltager gerne i debatten på

alle niveauer både kommunalt og nationalt. Vores samarbejde med Odense Kommune fungerer
godt og trods de mange forskellige interesser, så har vi alle et fælles mål at børn og unge tilbydes
tydelige rammer, trivsel og Iæring. 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. Vi underviser

de elever, vi har og taler ikke om inklusion, da det må betyde eksklusion af andre elever.
Selvfølgelig har vi også modet til at sige fra, når vi vurderer, at et barn vil have svært ved at trives
på en skole af Giersings Realskoles profil, hvor forventninger og faglighed er høj.
Det afgørende er imidlertid at fastholde forældrenes ret til frit skolevalg til en udgift, der er

overkommelig og ikke modsat bliver så betragtelig, at man kan sætte spørgsmålstegn ved "den frie
ret til at vælge".
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 en ægte følelse af
ejerskab uanset, hvor jeg bevæger mig og hvilke møder, jeg deltager i, og 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. Skolens tildelte midler forvaltes på bedste vis, så vi hele tiden arbejder
omkostningsbevidst.

Med baggrund ide nævnte punkter og det fortløbende renoverings/vedligeholdelsesarbejde,
købet af Nonnebakken 9, 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 går principielt ud på fortsat at kunne drive vor skole
som foreskrevet i skolens formål. 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. Det er for mig at se det essentielle ved at være en fri
skole. Med skolens køb af Nonnebakken 9 er det et afgørende fokusområde.
Vi har en utrolig god skole og det vil vi fortsat have.
-

-

-

Afrundende

Inden jeg overlader beretningen til forsamlingen, skal jeg igen i år bringe en 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 rette en stor tak til bestyrelsen for et på alle måde eksemplarisk, godt og meget
krævende samarbejde i året, der er gået.
Vi er godt på vej, men ikke i mål endnu.
hvor der skal ydes en indsats og tages et ansvar. Jeg ved, at I
har været langt mere på end forventet, så jeg håber, jeres familier bærer over med jer. Vi gør det
heldigvis for jeres børns og skolens elevers skyld. Sammen har vi igen stået stærkt i det forgangne
Det er et spændende samarbejde

-

år.
Tak for det.
Til sidst tak til skolens forældrekreds for den tillid, I viser os. Giersings Realskole har en meget
engageret forældrekreds tak for det. Det 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
SpØrgsmål fra salen: Kommer der klubtilbud, nu hvor Regnbuen lukker?
Poul: ja det kommer klubtilbud til 4. klasserne.
SpØrgsmål fra salen: Der har hidtil været 3 spor fra 8. klasse. Hvordan bliver det med de
nye c-spor, når nu de eksisterende klasser er godt sammentØmret?
Poul: Der er lagt strategier for det, og der vil blive arbejdet meget fagligt på tværs af
klasserne. Vi bruger erfaringer fra de nye 8. klasser.

SpØrgsmål fra salen: Bliver der fortsat 11 drenge og 11 piger i de nye klasser?
Poul: Stort set. Så vidt muligt.
SpØrgsmål fra salen: Mht. klubtilbud bliver det kun til 4. og 5. klasser?
Poul: Lige nu tænker vi kun 4. klasser + evt. nye valgfag for 5.-7. klasse. Der er meget i
overvejelser, men én ting af gangen.
Kommentar fra salen: Det kunne være godt med et alternativ til de kommunale lukninger.
Poul: Ja, men foreløbig er det kun med klubtilbud til 4. klasse her på skolen.
Kommentar fra salen: Ok. Det er godt med flere valgfag.
-

Spørgsmål fra salen: Der går rygter om, at forældreintra nedlægges. Kan I bekræfte?
Poul: Jeg har hørt det samme.
Ole: Det er ikke korrekt, men kommunen har opsagt samarbejdet. Måske derfra rygtet er
opstået.

3. Det reviderede regnskab for 2016
Regnskabsfører Chalotte Duelund fremlagde regnskabet.

Spørgsmål fra salen: Har man mulighed for at se budget for 2017?
Chalotte: Man må gerne komme forbi kontoret og se det. Jeg har det ikke med. Vi
forventer at gå i 0 i 2017 med det forhøjede statstilskud.
Poul: Et 0-resultat er godt taget alle de nye projekter i betragtning. Det ser bedre ud i
2018.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter
Formanden fortæller, hvad det vil sige/kræver at være i bestyrelsen
engagement, økonomisk indsigt, sparring, politisk interesse mv.

-

mødeaktivitet, stort

SpØrgsmål fra salen: Hvad vil bestyrelsen gerne have mere af i et nyt bestyrelsesmedlem?
Bestyrelsen starter med at præsentere sig selv.

Anders Quistgaard stiller op: Selvstændig advokat, vil gerne være en del af det hele
vælges uden modkandidater.

-

og

SpØrgsmål fra salen: Er der kønsfordeling i bestyrelsen?
Mette: Nej. Vi er pt. 3 mænd og 2 kvinder.
Kommentar fra salen: Jeg vil gerne opfordre til, at personer med pædagogisk baggrund
stiller op til bestyrelsen. Der er i forvejen mange med økonomisk baggrund.
Kommentar fra salen: Jeg synes, det er problematisk, at suppleanter ikke er med til

bestyrelsesmøder.
Mette: Det har været oppe og vende på bestyrelsesmøde. Det blev valgt at fastholde den
arbejdsgang, vi har nu.
Monica Jeldal blev valgt til 1. suppleant.
SØren Tietgen blev valgt til 2. suppleant.

5. Indkomne forslag
Ingen.

6. Eventuelt
Kommentar fra salen: Ros til skolen for al den information, der gives.

Poul: Tak!

manden og dirigenten takker af.

lus

Tolstrup, di "igent

