Referat fra generalforsamling på Rudme Friskole
torsdag den 24. april 2014
1.

Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Som dirigent blev valgt Hanne Rasmussen, som referent Helga Bojesen og som stemmetællere
Flemming Rasmussen og Thomas Skov Larsen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2.

Formanden aflægger beretning
Formanden indledte med at se ét år tilbage på situationen på sidste års generalforsamling, hvor
Jakob havde sagt op som skoleleder og lærerne var lockoutede. En skole uden leder, uden lærere
og uden børn! Børnene gik pga. lockouten glip af rigtig meget undervisningstid, og derfor aflystes
lejrskolen i 2014 og timetallet hen over året blev forøget. Jesper nævnte også årets gode
økonomiske gode resultat.
Processen op til ansættelse af den ny skoleleder foregik i tæt samarbejde mellem bestyrelse og
lærere, og efter samtaler med 6 kandidater blev Trine ansat. Afskedsreceptionen med Jakob blev
rigtig flot.
Trine blev budt velkommen ved en reception i forbindelse med grillaftenen efter at have
renoveret lærerværelset og sørget for hovedrengøring i klasselokalerne.
Et beløb fra Egeskov Slotsløb blev brugt til nye stole og musikinstrumenter, og
musikundervisningen blev flyttet til salen. Også via det velbesøgte loppemarkeds overskud har
skolen fået et tilskud – tak til Stefan og Pia for opbevaring og tak til hjælperne.
Der er indkøbt nyt IT-system (EDB-Brugsen), bl.a. fordi skolens tidligere system – velvilligt udlånt
at Flemming Rasmussen – ikke kan snakke sammen med ministeriets IT-system. Tak til Inge for de
ekstra timer med indtastning.
Efter at have arbejdet med selvevaluering i 2 år har vi nu fået en tilsynsførende igen, Hejin
Andreasen.
Skolen har desuden fået nyt revisionsfirma, Census.
Skolen har overflyttet nogle penge fra Andelskassen til Merkur Bank, som gerne vil støtte små
skoler.
Vedrørende skolereformen: Selv om vi som friskole ikke er forpligtet til at følge den nye
skolereform, er der god mening i at tage nogle af tiltagene op også i Rudme. Der har været en
proces med møder mellem lærere og bestyrelse, samt skolemødet med Peter Bendix, og Trine vil
senere på generalforsamlingen fremlægge skolens bud på, hvordan skoledagen kan gribes an
efter sommerferien. Jesper slog fast, at vi som friskole skal vedblive at være et alternativ til
folkeskolen og holde fast i værdierne, og ikke blive en minifolkeskole.
Musikundervisningen i salen har givet støjgener også i klasselokalerne, og der er mere end
nogensinde brug for at udvide med byggeri. Det er bl.a. pga. økonomien mere realistisk nu end
tidligere. Der er nedsat et byggeudvalg med Rikke Bechsgård som formand, og Jesper opfordrede
til at sætte turbo på.
Skolen har indrettet bibliotek. Børnehaven er helt fyldt op, der er venteliste, og den er et
fantastisk aktiv for skolen.
Jesper sluttede med en tak til skolekredsen, til forældrene og til bestyrelsen for god opbakning,
engagement og godt samarbejde. Tak til Mikkel for god styring af arbejdsdagene. Jesper takkede
lærerne for deres umådelige indsats hver eneste dag, og han rettede en særlig tak til Trine for
indsatsen med alle de mange opgaver og ekstraopgaver, for samarbejdet og hendes fantastiske
energi.
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
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3.

Skolens tilsynsførende aflægger beretning
Hejin indledte med at fortælle om en bollebagedag med Ulla. Hejin skal holde øje med, om
undervisningen som en helhed og i dansk, engelsk og matematik står mål med undervisningen i
den danske folkeskole, om de forberedes til et liv i demokrati og frihed, og om der undervises på
dansk.
Hejin har besøgt de fleste af klasserne over 4 dage og har overværet de fleste fag. Hejin har haft
snakket med skolens leder og skolens lærere.
Elevernes faglige standpunkt i dansk, engelsk og matematik lever op til folkeskolens,
undervisningen er præget af grundighed, undervisningsdifferentiering og stor faglighed. Der er
en klar fælles holdning til undervisning og til børnene. Undervisningstilbuddet svarer til det, der
tilbydes i folkeskolen, og skolen emmer af anerkendelse, indflydelse, ansvarligt fællesskab og
rummelighed, hvilket giver god baggrund for demokratisk dannelse.
Der undervises på dansk, dog med et fynsk tilsnit.
Hejin har set gode relationer mellem børn og voksne og glade børn, som bliver hørt.
Skolen er en tydelig del af lokalsamfundet, hvilket yderligere giver børnene demokratisk
baggrund.

4.

Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab
Revisor Erik Pedersen gennemgik nøgletallene i regnskabet, som er dobbelt så godt, som dét den
tidligere revisor kunne fremvise. Revisionen af årets regnskab har ikke givet anledning til
forbehold.
Årets resultat er 585.000 kr. Likviditeten er steget med 747.000 kr. Overskudsgraden er på 8,3,
likviditetsgraden er på 168, soliditetsgraden på 80 % og finansieringsgraden på 2,8.
Antal årselever et steget fra 67 elever i 2009 til 83 elever i 2013. Også elevantallet i SFO’en er
øget hen over årene til 40 elever i 2013.
Indtægterne er steget til 7.084.433 kr., men fremover vil statstilskuddet med stor sandsynlighed
falde. Omkostningerne er steget en smule, hvilket ikke er revisorens skyld. Ifølge revisoren.
Ejendommen er på papiret 5.290.000 kr. værd, men da den ikke vil kunne sælges til den pris,
holder bankerne igen med at låne penge til skolen. Likviditeten er steget til 2.052.503 kr. Gælden
er på beskeden og egenkapitalen er på 6.115.572 kr.
Andre indtægter består af indtægter fra loppemarked og andre arrangementer som fx Egeskov
Slotsløb. Inklusionstilskuddet er indeholdt i statstilskuddet.

5.

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.

6.

Undervisning efter sommerferien efter folkeskolereformen
Der er først kort før påske kommet klare rammer fra Moderniseringsstyrelsen. Der skal stadig
regnes med tider og tal, men samtidig skal lærernes arbejde kun defineres i opgaver, som skal
drøftes 6 gange årligt.
Trine fortalte om de mange møder om udvikling af skolen ud fra skolereformen. Der er fokus på
følgende:
Børnene skal gerne røre sig noget mere, og det kan gøres efter morgensangen i 20 minutter hver
dag.
Tidligere sprogstart er også prioriteret, således at børnene allerede i 1. klasse møder det
engelske sprog. Tysk præsenteres i 5. klasse.
Der lægges flere dansk og matematiktimer, idet der fortsættes med det nuværende forøgede
timetal.
Fagligheden løftes ved samarbejde og differentiering i undervisningen og ved fortsat
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kursusaktivitet. Der lægges teammøder og fagmøder ind. I fysik skal undervisningen beskrives
mere præcist, så det tydeligt fremgår, hvor og hvordan den foregår.
Tilstedeværelsestiden vil beskytte lærerne mod for meget og for spredt arbejde, og det
tilstræbes, at skolehjemsamtaler lægges i tilstedeværelsestiden.
Der er også et ønske om mere fokus på kreative-musiske fag, men det er ikke tilrettelagt endnu.
Der var et ønske fra salen om ikke at have for mange fag på samme dag. Trine svarede, at der
forsøges at lægge fagblokke i dansk.
Læringsstilene er stadig et omdrejningspunkt i forhold til, hvordan et fag bedst gribes an.
Der var desuden et spørgsmål om skoledagens længde. Trine svarede, at der arbejdes med et
forslag, som indebærer, at børnehaveklassen får fri kl. 13, og de store kan få nogle skoledage til
kl. 15 eller 15.30.
Der blev spurgt til byggeriet, og Trine fortalte om de ønsker, skolen pt. har. Trine håber, at
byggeriet står færdigt næste sommer.
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er: Janne Spannov (genopstiller ikke), Stefan Pedersen, Birgitte Johansen, Jesper
Damgaard (trækker sig efter 1 år).
Suppleanter afgår efter 1 år: Jan Nielsen og Lars Varto
Der gennemførtes først valg af bestyrelsesmedlem i stedet for Jesper Damgaard af og blandt
forældrene, og valgt blev Michael Due Larsen.
Derefter valgtes af den samlede skolekreds blandt forældrene. Valgt blev Lene Krause, Stefan
Pedersen og Martin Nevers.
Som suppleanter valgtes Birgitte Johansen for skolekredsvalgte medlemmer. For forældrevalgte
medlemmer valgtes Jan Nielsen.
På spørgsmål fra salen blev det oplyst, at Heidi Dyreborg er bestyrelsesmedlem som
repræsentant for børnehaven.

8.

Valg af revisor
På valg er: Flemming Rasmussen
Arne Vingum blev valgt.

9.

Eventuelt
Bestyrelsen takkede Jesper Damgaard for hans store indsats som bestyrelsesmedlem og
formand for friskolen og overrakte ham en gave. Trine takkede Jesper på personalets
vegne. Trine overrakte Jesper en gave.

Referent Helga Bojesen

3

