Generalforsamling 25/4 2015 Klitmøller Friskole

Sang
1. valg af dirigent: Thomas Baun
der konstaterede, at der var retmæssigt og lovligt indkaldt.
Valg af referent: Anna Knakkegård  Valg af 3 stemmetællere: Grethe, Vivian, Nette og Yvonne.
2. Bestyrelsen skoleleder aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering.
4. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

5.

6.
7.
8.

I dag sidder Thomas Baun, Martin Eigenbroth, Sjoerd og Rikke. Thomas er på valg og
modtager ikke genvalg.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem i skolekredsen.
I dag sidder William, Ea Campbell og Hanne Bang Wittrup. Ea og Hanne er på valg og
modtager ikke genvalg.
Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds.
I dag sidder Pia Bøger, Pia er på valg.
Indkomne forslag: Ingen.
Eventuelt.Farvel til Thomas

2)
Bestyrelsens beretning ved formand Martin Eigenbroth:
Som ny skoleleder, så er Grethe naturligvis lidt usikker på, hvor meget skolelederen bestemmer og hvor
meget bestyrelsen bestemmer. Så når vi et par gange om ugen snakker i telefon sammen, så fremlægger
Grethe tit en ide som hun eller en af de andre er kommet på, og spørger om bestyrelsens holdning til det.
Som regel giver jeg hende lov, men med en formaning om, at hvis det går galt, så er ansvaret 100%
hendes. Hvis ideen derimod går godt, så vil den ambitiøse og hårdt arbejdende bestyrelse tage hele æren
for den.
Når vi i aften skal kigge tilbage på 2014, så kan jeg konstatere at der står væsentlig mere på bestyrelsens
liste end på skolelederes liste. Så vi må have en dygtig bestyrelse her på stedet…
Nej – lad det bare være sagt med det samme. 2014 har absolut været det år i skolens historie, hvor det har
været lettest at sidde i bestyrelsen. Der har ikke været de store ildebrande at slukke, så jeg synes absolut
det har været stille og roligt. Derfor er bestyrelsen nu begyndt at fokusere på andre udviklingstiltag frem
for hele siden at skulle følge skolens og børnehavens drift. Det er dejligt synes jeg, og det skyldes
naturligvis først og fremmest vores medarbejdere, der med Grethe og Anna i spidsen hver dag tager hånd
om vores børn. Tak skal I have.
2014 startede naturligvis lidt mere turbolent end forventet, med at vi opsagde samarbejdet med vores
skoleleder. Bestyrelsen redegjorde for det på generalforsamlingen i 2014, så det vil jeg ikke gøre igen i
dag. Det er også mit indtryk at vi med generalforsamlingen i 14 fik lagt låg på sagen over for jer forældre
– for naturligvis havde vi i foråret 14 en hård periode i bestyrelsen, hvor vi ikke havde mulighed for at
orientere jer på ordentlig vis, men satsede på at vi havde forældrenes opbakning til det vi gjorde. Tak for
den tillid i viste bestyrelsen – det var forhåbentlig sidste gang vi fik brug for den i så udstrakt grad.
De første 7 måneder af 2014 havde vi 34 elever i skolen. Det steg efter sommerferien til 42 elever. Altså
en markant forbedring, men nok stadig lige i underkanten af hvad vi gerne vil have, for at opnå en
ordentlig økonomisk drift. Heldigvis ser det ud til at vi får nogle større årgange i de kommende år. Dels
har vi et større andel af byens børn end tidligere og dels ser det ud til at børnetallet faktisk er stigende i
Klitmøller. Så hvad børnetal angår ser vi lyst på fremtiden – men det kræver selvfølgelig at vi alle hele

tiden arbejder på at tiltrække flere børn i skolen og børnehaven. Et barn ekstra er i runde tal 50.000 ekstra
om året i indtægter. Tænk lige hvor mange ekstra udflugter eller nyt legetøj der kunne komme i
børnehaven hvis vi lige havde et barn ekstra. Når det er sagt, så har vi faktisk kun fire ledige pladsen i
børnehaven efter sommerferien, hvis der skal være plads til dem der allerede har meldt sig i løbet af
efteråret.
Vi diskuterer naturligvis hvert år, hvor vidt vi skal udbyde 7. klasse eller ej. Vi er ikke i tvivl om, at vi kan
løfte det rent fagligt. Selvfølgelig kan vi det. Økonomisk vil det også kunne løbe rundt. Men vi er også
nødt til at sige, at børn udvikler sig rigtig meget i den alder, og rent socialt har mange børn nok godt af at
komme videre. Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at pakke ideen om en 7. klasse væk indtil der kommer
et forældrekrav om det modsatte. Til gengæld håber vi meget at forældrene til gengæld vil lade børnene gå
på skolen til og med 6. klasse. Det er svært at skabe en sammenhængende klasse, hvis der droppe nogen
ud hvert år, men hvad værre er, så oplever vi at børnene næsten har en intern konkurrence om hvem der
skal forlade skolen hvornår. Vi vil gerne opfordre til, at forældrene tager snakken med skolen og de andre
forældre inden børnene bliver inddraget i den. Endelig kræver friskoleloven at vi har børn i alle
aldersgrupper herunder aldersgruppen 5.7. årgang. Det er derfor afgørende at vi har en fornuftig størrelse
på både 5. og 6. klasse, når vi ikke udbyder 7. klasse. Fra skolens side vil i fra sommerferien også indføre
forskellige tiltag netop for at gøre det ekstra fedt at gå i 6. klasse på Klitmøller Friskole.
Årets generalforsamling er også der hvor man siger tak den de der gør en særlig indsats for skolen. Her vil
jeg gerne nævne Ivan og Palle, der på frivillig basis gør en stor indsats i lektiecafeen. Tak til Anne Marie
der siden skolens start har haft hånd i hanke med rengøringen og lagt en utal af timer på den konto. Tak til
alle jer forældre, der giver masser af hænder når vi kalder. Vi har jo som bekendt ikke nogen fastansat
pedel på stedet – men masser af forældre, der er parat til at ordne en dør, skifte en ovn eller reparere noget
halt andet der trænger til det. Både til arbejdsdag men også ad hoc, når behovet opstår.
Igen i år har vi også fået en stor check fra Spar og GoOn fra benzinsalget i Klitmøller. Vi får i lighed med
andre foreninger i byen støtte, hver gang der tankes i Klitmøller – vi får dog det dobbelte af de andre
foreninger. Husk det når I tanker. Vær i øvrigt opmærksom på, at beløbet er større pr. liter når man har et
kontokort fra GoOn. Så det vil vi naturligvis gerne opfordre jer til at bruge.
En anden stor støtte er Cold Hawaii Surf Camp. Vi har indtil nu betalt instruktørtimer for den
surfundervisning som laksene har modtaget, men Mor og Vahine har i år meddelt os, at de for at støtte
skolen nu har sat prisen voldsomt ned. Tak for det.
Noget er det arbejde der ikke er lykkedes det sidste års tid er at finde en fornuftig løsning på rengøring her
på stedet. Økonomisk er den nuværende løsning absolut en god løsning, men jeg tror ikke at der er nogen
af os, der ikke hellere var rengøringen foruden. Derfor har vi i 2015 sat penge af så vi i første omgang kan
slippe for den daglige rengøring. Det er desværre ikke lykkedes os at finde en fornuftig løsning endnu,
men vi vil gerne afsløre at vi arbejder på det. Vi er nok også nødt til at indrømme, at hvis nogen her har
gode forslag, så hører vi gerne fra jer.
Hvad er planerne for den kommende tid – når nu de ansatte umiddelbart klarer skole og børnehavedriften
af sig selv. Bestyrelsen har siden sommerferien arbejdet med at opdatere vores værdigrundlag. Det
tidligere værdigrundlag var fint, men det var også lavet et års tid inden vi startede skolen – og siden da er
vi blevet klogere. Desuden var det tid til at få rettet dele af værdigrundlaget ind efter virkeligheden. Jeg
synes det har været vildt inspirerende at arbejde med en justering af værdigrundlag i over et halvt år.
Thomas vil om lidt fortælle jer lidt mere om indholdet i det justerede grundlag.
I den kommende tid vil bestyrelsen især fokusere på at optimere ejendomsdriften yderligere. Til det formål
går vi formentlig ud og søger et ejendomsudvalg, så der kan komme mere struktur på denne del af driften.
Det er også ved at være tiden, at vi skal skrive lidt mere ned om selve undervisningen. Når vi nu har vores
værdigrundlag justeret, så skal vi sammen med personalet sikre, at dette grundlag også bliver en del af
undervisningen. Jeg var i øvrigt rigtig stolt da vi sidste år fik tilsynsrapporten fra vores tilsynsførende.
Der var meget stor sammenhæng mellem den oplevelse han havde, og den måde vi har beskrevet at ting
burde være. Det er en rar oplevelse, for selvfølgelig har vi ikke vores planer fremme i det daglige. Men de

ligger tydeligvis i baghovedet på alle ansatte og det er et godt tegn.
Thomas Baun fortalte om det justerede værdigrundlag og processen omkring dette.
Skolelederens beretning ved Grethe Hegelund Holm
Skole:
Da jeg i foråret 2014 sagde ja tak til at være leder for både skole, sfo og børnehave, var det
selvfølgelig med sommerfugle i maven, og det er og vil altid være en ledelsesmæssig opgave og til
tider en udfordring at få hele vores organisation til at hænge sammen. Heldigvis har der været
mange omkring mig som har hjulpet til, svaret på mine dumme spørgsmål samt holdt mig i
hånden. Tak for det. Jeg skal til gengæld gøre det som jeg kan nemlig at støtte og udvikle de
personalemæssige ressourcer så jeres børn får den mest mulige undervisning i skolen, og den bedst
mulige udvikling i børnehaven.
Samtidig elsker jeg kombination af at arbejde både i børnehave og skole. Det er to forskellige
verdener, men også med en rød tråd. En rød tråd som blandt andet udmønter sig i, at vi både i
skole og børnehave vil børnene det bedste, at personalet er ambitiøse på jeres børns vegne og at I
har vist at vi har jeres støtte og opbakning.
Fagligt:
Fokus på læsning  målet er at alle børn bliver bedre til at læse, og at vi med udgangen af skoleåret
14/15 kan se resultatet.
Det har også været vigtigt, at der i 14 har været plads og økonomi til svømning for alle.
Skolereform:
Med indførelse af skolereformen i 2014 gav det også visse udfordringer i forhold til
skemalægning, lærerarbejdspladser, skole hjem samtaler og arbejdstidsregler. Vi har taget det fra
reformen som passer til vores skole, og så længe vores undervisning kan stå mål med
undervisningen i folkeskolen så må vi gerne det.
Fremadrettet:
Skemaet for skoleåret 15/16 bliver der allerede arbejdet på, og en af de ting som vi også arbejder
med er at tilrettelægge en skoledag som er udfordrende for vores ældste børn på skole. Vi har
mange bolde i luften, og vi håber at vi inden sommerferien har grebet blot nogle af dem.
Næste skoleår vil også indeholde projektdage og emneuger, og for at holde fast i den røde tråd i
hele organisationen skal børnehave og skole lægge sig op ad hinanden i forhold til emner,
projekter mv.
Børnehave:
Selv om børnetallet falder så har vi i 2014 oplevet at der er sket i stigning i antallet af børn
tilmeldt børnehave, og det bliver ved i 2015. Det skyldes måske først og fremmest at børnehaven
har et fantastisk personale, og så den generelle tilflytning til Klitmøller. Det kan dog ligeledes
skyldes, at der er kommet stabilitet i børnehaven, for børnehaven har ligesom skolen været udsat
for en del personalemæssige skift. Og når man som ny forældre skal vælge børnehave til sit barn
så er det også en af de ting man som forældre lægger mærke til.
En anden ting som jeg vil fremhæve ved børnehaven, er samarbejdet med dagplejen. Dagplejen
kommer på besøg i børnehaven hver 14 dag, samtidig er børnehaven gæstebørnehave for de ældste
børn i dagplejen. Og denne særlige form for samarbejde gør arbejdet i børnehaven så meget lettere
når der kommer nye børn. Her har de små jo allerede set børnehaven, set de voksne, kender
omgivelserne og det betyder meget for trygheden. Så tak til dagplejen.

Ligesom vi i børnehaven får besøg af dagplejen så får sfoen besøg af hummerne hver tirsdag
eftermiddag, og her gælder det samme; Hummerne bliver trygge ved sfo og skole inden de selv
skal starte til august.
3)

Martin fremlagde det reviderede regnskab

Vi har et underskud på 107000
Vi havde 1. januar 764.000 i kassen – og har afviklet al gæld (bortset fra Thisted Kommune).
Tallene er baseret på
37 elever i skolen, 24 elever i SFO, 23 børn i børnehaven
4)

Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen blev William Baird.

5)

Valg af 3 bestyrelsesmedlem i skolekredsen blev Ole Busk, Per Grønkjær, Jonathan Hougaard
Anthony

6)

Valg af suppleanter i henholdsvis skolekreds og forældrekreds blev
Brian Nystrup Andersen og Pia Bøger.

7)

Ingen indkomne forslag. Dog blev der sagt pænt farvel til Thomas, som har været grundstammen
i hele opstart af skolen. Han har derfor fået mange tak og et velfortjent æresmedlemsskab af
Klitmøller Skole, dog skal han stadig (ifølge hans egen ånd) betale.

