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Generalforsamling! 

Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 19.00 på Bedsted Friskole 
 
 

Fremmødte: ca. 33  
 
Generalforsamling i Bedsted Friskole´s Støtteforening, med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af protokolfører. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Conny Thomsen modtager ikke genvalg, Vibeke Skyum modtager ikke genvalg 
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af 2 revisorer 
8. Indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 
 
Starter med Bedsted Friskoles sang: ”Giv os lyset tilbage” 
 
1. Dirigent – Birger Jessen Hansen valgt – konstaterer at generalforsamlingen er lovlig 
indvarslet. 
2. Protokolfører – Birthe Jørgensen valgt 
3. Formandens beretning aflagt af Conny  
Tak for det forgangne halve år! 
Periode har været kort, da der sidste gang var forskudt generalforsamling, på grund af Covid-
19. Nu tror og håber vi på at vi kan lægge den periode bag os, og komme tilbage til normale 
forhold igen, og dermed også mere aktivitet.  
Siden sidst, har vi dog haft enkelte gøremål, som vi er glade for at kunne være en del af. Nogle 
kalder vi nærmest en tradition, at vi får lov at deltage i. Andre er nye tiltag. 
Af nyt, kan bl.a. nævnes, at der d. 7/10-21 blev holdt et fantastisk arrangement, i 
forsamlingshuset, hvor Bent Ole Østerby, tog os igennem hele Kim Larsens liv, med både sange 
og fortællinger. Et arrangement arrangeret af menighedsrådet, hvor vi fik lov at servere kaffen 
og lagkage. 
Dernæst, er stafetten i forbindelse med julemarked givet videre fra vennekredsen på 
Solgården. Vi har i støtteforeningen ikke været meget i tvivl om, at det arrangement ville vi 
utrolig gerne afholde. Dels fordi vi i mange år har været en del af det på Solgården, men også 
fordi vi tidligere har snakket om at en form for messe ville være et godt arrangement, og ikke 
noget der var andre der havde. Planlægningen var fuldført, tilmeldingerne til stande var 
mange, og over al forventning. MEN desværre valgte Covid-19 at komme dumpende ned i 
sognet, og vi følte os nødsaget til at aflyse det for 2021.  
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Vi ser dog frem til, lørdag inden d. 1. søndag i advent, at kunne afholde arrangementet. Og 
forhåbentlig med lige så stor opbakning som i 2021.  
Man kan ikke sige bierfest i Bredebro, uden man har en tanke hos støtteforeningen. D. 
26.2.2021 var vi ca. 17-20 personer ude til et brag af en fest, og servicere de mere eller mindre 
berusede deltagere. Også et arrangement, som vi efterhånden kalder en tradition, da det langt 
fra er første gang vi deltager derude. Det er, for nogle, en ca. 12 timers humørfyldt dag, hvor 
der alt imens vi hygger os, bliver langet drikkevarer ud over baren, jaget gæster til fodertruget 
og arbejdet og hygget bag baren. Det er også det arrangement, hvor vi på 1 dag kan samle flest 
penge ind. Nemlig intet mindre end 20.000 kr.  
Mands minde, som vanen tro afholdes af menighedsrådet, blev desværre i år aflyst, af uheldige 
omstændigheder. Men vi glæder os til igen, at kunne være behjælpelige med kaffen til 
arrangementerne. 
Vi vil sige tak for opbakningen til arrangementer. Til tider kunne vi ønske os, at der er flere, der 
hurtigere melder til, til at hjælpe med opgaver, da det for bestyrelsens medlemmer kan være 
en stor opgave, både at skulle arrangere, afhold og lave alt arbejde selv. En bøn herfra, da det 
også gavner jeres børn, som i kan se i regnskabet. 
Til sidst, skal lyde en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, for hyggeligt samvær og 
god opbakning.  
Vi er altid modtagelig for nye ideer til måder vi kan bringe skolens forældre, eller sognet mere 
sammen. 
4. Regnskab forelagt v. Rune Jørgensen  

Der har ikke været megen aktivitet p.g.a. Corona og det bærer regnskabet også præg 
af.  
– Underskud på Kr. 87.677,95. Der er brugt knap 93.000 kr. til legetårn ved SFO. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er: Lars Andersen og Alex Pedersen valgt. 
6. Suppleanter: Conny Thomsen, Jesper Olsen valgt. 
7. Valg revisorer: Kirsten Hansen og Bjarne Jacobsen 
8. Indkomne forslag: Intet 
9. Eventuelt: Intet 
 
Dirigent:   Protokolfører: 
 
___________________________ ________________________________________ 
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Generalforsamling i Bedsted Friskole, med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af protokolfører. 
3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder orientering ved skolens leder. 
4. Tilsynsrapport ved tilsynsførende Peter Hecquet. 
5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering. 
6. Bestyrelsen forelægger budgettet for 2022 til orientering. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 
På valg er Kirsten Jørgensen (modtager ikke genvalg) og Bent Thomsen 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. 
På valg er Cammilla Kock-Knudsen 
9. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen og 1 fra skolekredsen 
10. Indkomne forslag. 
11. Eventuelt. 
 

1. Dirigent: Birger Jessen Hansen – konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet. 
2. Protokolfører: Birthe Jørgensen 
3. Bestyrelsen beretning v. Linda Abrahamsen 
Dejligt at det nu kan lade sig gøre at holde generalforsamling på det tidspunkt af året ,som vi 
skal ifølge vedtægterne og at vi er tilbage til det normale igen.  
Siden generalforsamlingen i 2021 er der jo ikke gået lang tid. Den havde vi den 24. august, men 
vi har i den korte tid dog brugt tid på spændende opgaver, som arbejdsdage, skolefest og er 
næsten kommet i mål med køb/overdragelse af bygningerne.  
2021 var desværre igen meget styret at Corona restriktioner med hjemsendelse, 
fjernundervisning og test. Et kæmpe puslespil og arbejde for personalet.   
 
Trods restriktioner blev der arbejdet med alt det eleverne skulle nå i skoleåret og en 9. klasse 
som skulle til eksamen. Så der var nogen, som havde ekstra travlt. Heldigvis blev der reduceret 
i antal fag, som eleverne skulle op til eksamen i. Der blev holdt dimension for 9. klasses elever, 
som er en helt speciel dag, synes jeg. Der var i alt 7 elever, som forlod skolen til sommerferien.  
Vi sagde også farvel Jens Morten og Karin.   
Første dag efter sommerferien startede der 94 elever og ca. 29 i SFOen.  
Mette blev ansat i SFO’en + rengøring i SFOen, og hjælper gerne, hvis der er behov andre 
steder på skolen.  
Skoleåret startede som sædvanlig med den årlige ryste-sammen tur, som gik til Solbakken. 
Som altid en rigtig god tur.  
 
I sommerferien fik vi opsigelsen fra Cecilie, som valgte at gå på pension. Hun havde sidste 
arbejdsdag den 30. september og vi bød velkommen til Anne-Marie den 1. oktober, som jo 
desværre nu har søgt nye udfordringer.   
 
Arrangementer m.m. 
 
Vi havde desværre ingen ”alene hjemme” dag, det er ellers en dag, som især vi piger i 
bestyrelsen ser meget frem til. Til gengæld har vi så haft 2 i år.  
Den første torsdag i november holder Friskolerne på landsplan altid åbenskole, da Corona 
restriktionerne var lempet så meget at det næsten føltes som normalt igen, blev der åbnet op 
som vi plejer. Kommende elever og forældre kunne komme til en rundvisning på skolen og en 
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snak. Der kom rigtig mange forbi til en snak og rundvisning. Det var nogle dejlige timer med 
masser af liv og spændte børn. Og det bedste var, at de også tilmeldte deres børn til skolestart.  
Skolefesten i februar blev aflyst pga. Corona.  Det gav så mulighed for at flytte skolefesten til 
efteråret i stedet for. Skolefesten blev rykket til november. Som altid var der fuld hus, eleverne 
gjorde det super- godt på scenen og forældrenes samarbejdet omkring skolefesten fungerede 
bare. Efter skolefesten fik hele sognet at mærke, hvor lidt der skulle til, for at rigtig mange blev 

smittet med Corona. Sådan er det at bo i et lokalområde, hvor vi gør meget fælles.      Det var 
ikke lige den fedeste omtale at få i avisen, men situationen blev håndteret super flot af alle i 
sognet og rigtig mange valfartede til Hallen for at blive testet.   
Skolefesten bliver nok rykket tilbage til februar igen, da der ligger rigtig mange andre 
arrangementer, hvor der også trækkes på forældre og frivillige. 
Klippe-klistredag blev uden forældre og bedsteforældre, det var så kort tid efter skolefesten og 
der var stadig rigtig mange, som var smittet med Corona. På det tidspunkt var der kommet så 
mange elever tilbage at de var 60 elever som pyntede skolen op til jul.    
Juleafslutningen er flyttet til om formiddagen, hvor eleverne går i kirke og hygger sammen 
med klassen og klasselærer. I 2021 blev det med kort varsel rykket et par dage frem, da 
skolerne igen skulle lukke ned pga. Corona.  
 
Elevtal 
Elevtal er altid spændende. Første dag efter sommerferien (2021) startede der 94 elever og ca. 
30 i SFOen.  
Prognosen for elevtallet i fremtiden ligger ret stabil, men til august topper elevtallet til over 
100 elever. Der er rigtig mange børn, som skal i skole til sommer. Det er jo dejligt.  
Der kommer løbende henvendelser fra forældre som gerne vil have deres børn til at gå på 
skolen.  
Investeringer 
Klatretårn 
Børnene har fået et meget flot klatretårn bag ved Sputnik, som støtteforeningen har betalt en 
stor del af. Også her skal der lyde en stor tak til de forældre som hjalp med alt det arbejde 
både før, under og efter firmaet kom og samlede klatretårnet.  
Køb af skolen  
Vi er nu kommet så vidt at vi bare venter på at de sidste rettelser, vi havde til kontrakten, 
bliver skrevet ind. Vi har haft en del møder om hvordan købekontrakten kunne strikkes 
sammen samt aftaler om fællesarealer/områder. Og ikke mindst de ting vi mente skulle laves 
før overdragelsen, der er flere ting som ifølge vedligeholdelsesplanen skulle have været lavet i 
løbet af de år vi har lejet skolen, men som kommunen ikke har haft økonomi til. Der bliver 
lavet en del af de ting, som vi har påpeget. F.eks.. ny asfalt i skolegården.  
Fyret som står midt i bygningen og forsyner 3 leje/ejer mål, har vi også fået styr på fordelingen 
efter overtagelsen.   
Da der ikke lige kan laves en brandmur mellem skolen og børnehaven pga. tagkonstruktionen 
overtager vi hele bygningen. Hallen kører videre som den har gjort hele tiden. Det eneste der 
bliver anderledes, er at nu er det os som sender en regning til kommunen med opkrævning på 
forbruget i børnehaven. Vedligeholdelse i børnehaven står kommunen selv for.   
Overdragelsen er godkendt i byrådet som mange af jer sikkert har læst i avisen. Vi overtager til 
0 kr.  
 
 
 
Udvalgene 
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Mødeaktiviteten i udvalgene har kørt på lavt blus pga. Corona.   
PR gruppens arbejde har bestået af at skrive nyhedsbreve, opretholde den gode 
kontakt/samarbejde med børnehaver i området og forsøger at få aviserne til at skrive om 
særlige begivenheder og m.m. Men alt har jo været anderledes.  
Pædagogisk udvalg har ikke haft gang i ret meget, da vi generelt kun har holdt møde på skolen, 
når det virkelig var nødvendigt.  
Bygningsudvalget har brugt tid på gennemgang af skolen, så vi var klar til møderne med 
kommunen om køb af skolen. Opgradering af legepladsen har også været en af de større 
opgaver.  
Vores 2 årlige arbejdsdage, vi nåede da at afholde en i oktober. Om 14 dage har vi 2 dage igen. 
Det er dejligt at vi igen kan mødes til lidt praktisk arbejde og så samtidig få lidt socialt samvær 
med forældrene.   
Vi har heldigvis stadig også vores gode hjælpere som tager sig af udenoms arealerne ved 
Sputnik, foran skolen og skolegården. I har heldigvis ikke været hjemsendt.  Tusind tak for, at I 
påtager jer opgaven.  
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen, personalet, forældre, bedsteforældre, alle frivillige borgere og 
ikke mindst støtteforeningen. Tak for et super godt samarbejde og indsats. Uden alle jer ville 
skolen ikke være det den er i dag. Der vil altid være brug for jer.    
Der skal igen lyde en særlig tak til eleverne, forældrene og personalet for den måde i har 
håndteret Corona situationen på. Hjemsendelse var måske i virkeligheden nok sværere at 
acceptere anden gang end første gang og har været en hård tid for alle.   
I næste års beretning håber jeg ikke Corona skal nævnes.  
 
Orientering v. Kenny Snitgaard:  
Det her er ledelsesberetningen for kalender- eller rettere sagt regnskabsåret 2021. Det 
betyder, at jeg egentlig snakker om to skoleår. Sidste halvdel af skoleåret 20/21 og første 
halvdel af skoleåret 21/22. 

Både i 2020 og i 2021 har det faktisk været svært at skrive ledelsesberetningen. Begge år har 
været præget af, at vores strukturer på skolen gang på gang er blevet ødelagt af nedlukninger 
og restriktioner. 

Struktur en af de vigtigste ting på vores lille friskole. Det er strukturen, der binder hverdagen 
sammen og giver roen til at koncentrere sig om de vigtige ting.  

Når strukturen mangler eller konstant forandres, skal der bruges en masse energi på at finde 
sig til rette i hverdagen, og det tapper alle for den energi, som skulle havde været brugt på 
læring og social interaktion.  

Nogle elever har let ved at tilpasse sig, og finde en ny orden, men andre har rigtigt svært ved 
det og nogle få opgiver det helt eller protesterer gennem deres adfærd. 

Jeg er stolt over, at skolens lærere virkelig sætter en dyd i at se alle elever hver dag, dvs. give 
hver elev opmærksomhed hver dag.  

Det er dog svært eller næsten umuligt, hvis enkelte elever har brug for næsten al opmærksom 
både når timer forberedes og afholdes. 

Det har gjort de sidste to år rigtig belastende for medarbejderne og tappet rigtig meget energi.  
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Man skal tænke på, at udfordringerne ikke kun har vist sig under nedlukningerne, men også 
især når nye strukturer skulle opbygges efter hver nedlukning. 

Lærerne har dog ikke givet op og arbejdet ihærdigt for at gøre deres bedste.  

Coronaundervisning 2021 

I sidste års ledelsesberetning nævnte jeg, at vi kom forholdsvis let igennem den første Corona-
nedlukning i 2020. det samme kan ikke helt siges om den anden nedlukning i 2021.  

Nedlukningen startede straks efter nytår og for 0.-4. klasse varede den indtil den 8. februar.  

Fra den 15. marts kunne 9. klassen vende tilbage hver anden uge  

og en dag om ugen måtte 5.-8. klasse også komme i skole.  

Fra den 6. april måtte 5.-8. klasse også møde hver anden uge, som naturligvis blev den 
modsatte uge af 9. klassen.  

Først den 5. maj blev der åbnet for at alle klasser kunne komme i skole hver dag. 

Jeg remser alle disse datoer op for at minde om, hvor lang tid skoleeleverne landet over måtte 
undvære en normal skoledag med klasseundervisning og fysisk kontakt til deres 
klassekammerater. Denne periode var meget hård ved både elever og lærere. 

Den anden nedlukning 2022 har været specielt hårdt for de elever, som i forvejen havde noget 
at kæmpe med socialt, indlæringsmæssigt eller psykisk.  

Nedlukningen varede i så lang tid, at mange af disse elever kom ud af de rutiner, som er med 
til at stabilisere deres hverdag. Det har taget lang tid at få disse elever tilbage på sporet, og 
nogle af dem arbejder stadig på det. 

Længden af den anden nedlukning nåede også at påvirke lærerne rigtig meget.  

Flere af dem har selv børn, som de skulle passe samtidig med, at de konstant skulle finde nye 
metoder og aktiviteter til at aktivere og interessere elever.  

Elever, som de kun kunne se på en skærm, og som i en del tilfælde var rigtig svære, for ikke at 
sige umulige, at holde ved skærmen. 

Lærerne på skolen føler en stor forpligtelse overfor elevernes udvikling og velbefindende, og 
det følte de ikke, at de kunne leve op til under nedlukningen.  

Det var der naturligvis heller ingen der forlangte eller forventede en lige så effektiv 
undervisning som normalt, men det ændrede ikke meget på den forpligtelse, som lærerne 
følte.  

Jeg er meget stolt af lærerne på skolen, som virkelig gjorde en stor indsats for at hjælpe 
hinanden og eleverne igennem nedlukningen. 

Det første halvår af 2021 har derfor været et rigtigt hårdt år for alle i skolen.  
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De sidste måneder inden sommerferien blev brugt på psykisk og social ”brandslukning” og 
genopretningen af elevernes tillid til og glæde ved skolen og hinanden. Dette arbejde forsatte 
også den første tid efter sommerferien.  

Da det første Corona-tilfælde ramte skolen i november 2021, var det midt i opførelsen af vores 
årlige skolefest, hvor der skulle opføres en musical.  

Fælles sang på skolen gav optimale forhold for spredningen af virusset, så de første par uger 
efter skolefesten nåede 60% af lærerne og eleverne at blive smittet.  

Faktisk havde lokalområdet på det tidspunkt landets højeste incidenstal. Vi opnåede dog en 
delvis flokimmunitet, som gjorde, at vi resten af vinteren kun var udsat for enkelttilfælde at 
smitten. 

Indskrivning og udvikling i elevtal 

Den 5. september 2021 havde skolen 93 elever og deraf 24 elever, som gik i skolens SFO. Dette 
er en minimal tilbagegang i forhold til skoleåret 2020/21, hvor vi havde 95 elever på skolen. 

Årsagen er, at en forholdsvis stor 9. klasse dimitterede, og vi fik en lidt mindre 0. klasse 
indskrevet. 

Det betyder, at vores budgetter er blevet mere nøjagtige. En friskole skal jo ikke decideret 
generer et stort overskud, men den skal opbygge en likvid beholdning, der sikrer, at skolen kan 
tilpasse sig kommende udfordringer. 

Når en friskole vokser i elevtal, vil der, da budgettet laves over et halvt år for indskrivningen af 
nye elever ofte blive planlagt med færre elever og dermed indtægter end der genereres. Da 
skolen igennem de første 8 år er vokset fra 29 til 95 elever, har det betydet et væsentlig årligt 
overskud. Nu har elevtallet holdt samme niveau i et par år, og det betyder at overskuddet 
holder sig på et lavere planlagt niveau. 

I 2022 regner vi med, at en lille gruppe elever overgår til andre skoletilbud og 8 elever forlader 
skolen efter 9. klasse. Samtidig ved vi, at der indskrives 19 elever i den kommende 0. klasse, og 
at vi har fået tilmeldt 3 elever i de ældre klasser. Elevtallet vil derfor til 5. september 2022 
formodentlig være 103 elever. 

Udvikling i personaletal 

Skolen kører med samlæste klasser, hvor de enkelte årgange rykker opad hvert år og dermed 
danner en ny sammensat samlæst klasse. Vi har dog enkelte efter hinanden følgende årgange, 
som er så store, at de kun kan samlæses hvert andet år. Det betyder, at antallet af klasser på 
skolen skifter fra år til år.  

I skoleåret 2020/2021 havde vi således 6 klasser, og i skoleåret 21/22 har vi kun 5 klasser.  

Med starten af skoleåret 21/22 havde vi således ikke behov for så mange lærere som skoleåret 
før. Denne udfordring løste sig dog af sig selv ved, at en timelærer og en deltidsansat ønskede 
at fratræde. Skolen har dermed 8 fastansatte lærere i skoleåret 2021/2022 foruden 
skolelederen. 
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Samlet er der i 2021 blevet læst 8,7 lærerårsværk. Sammenholdt med elevtallet giver det 10,8 
årselev pr. lærerårsværk. 0,8 årselev mindre end i 2020. Dette tal siger dog ikke særligt meget, 
da skolen jo ansætter til skoleåret (august til juli), men regnskabet aflægges for finansåret 
(januar til december). Regnskabet vil derfor altid bestå af 7/12 fra et skoleår og 5/12 fra det 
efterfølgende skoleår. I forrige skoleår, altså 7/12 af skoleåret, havde vi flere lærer ansat, og 
derfor er lønomkostningerne højere i 2021 end i 2020. 

Antal årsværk i skolens SFO og det øvrige personale ligger henholdsvis på 1,0 og 1,3. 

I SFO’en blev de allerede i 2020/21 ansat ekstra personale i forbindelse med at enkelte elever i 
ordningen havde behov for særlig opsyn/opmærksomhed. Der ydes ikke støtte til SPS-elever i 
SFO’en. SPS står for Særlig Pædagogisk Støtte og gives til de elever som den pædagogisk 
psykologiske rådgivning, PPR, i kommunen vurderer har et behov. Det har sammen med et lille 
fald i antallet af indmeldte elever gjort, at SFO’en udviser et mindre underskud på 39.000 kr. 

Væsentlige investeringer i 2022 

Bestyrelsen valgte at investere i et ventilationsanlæg til alle klasser samt kontoret og 
personalerummet. Der blev valgt et forholdsvis stort anlæg med varmeveksler, så der er 
mulighed for senere udvidelser. For at holde prisen nede meldte en håndfuld fædre sig til at 
trække alle ledninger, som skulle bruges til at styre anlægget. Tusind tak til disse forældre! 

Skolen valgte i 2021 at investere i et nyt stort legetårn til indskolingens legeplads.  

Forældrene hjalp med at fjerne en vold og grave et meget stort hul til faldunderlag. Tusind tak 
til disse forældre 

Selve legetårnet stod færdig medio april, men manglede stadig faldunderlag. 

Senere hjalp en forælder med at køre faldunderlaget på plads – Også tusind tak til denne 
forælder. Skolens pedelmedhjælper for, at der blev lavet rigtig fine kanter hele vejen rundt om 
anlægget. 

Støtteforeningen 

Støtteforeningen valgte at give et tilskud på 50% af udgifterne til legetårnet, hvilket betød rigtig 
meget. 

Selvom vi på skolen med tiden har et rigtigt stort budget, så er langt de fleste af pengene 
målrettet mod faste udgifter. Støtteforeningens bidrag betyder, at vi indimellem kan lave noget 
særligt, som at bygge et legetårn, købe nye bænke til skolehaven, tage til gospel-koncert før jul 
os. Tusind tak til støtteforeningens bestyrelse og til alle de forældre, som hjælper med at 
indsamle penge gennem særlige aktiviteter. 

I april 2021 opgav vores gasfyr i SFO-bygningen pludselig sin gejst. Det gasfyr leverede varme til 
hele SFO- og musikbygningen, samt til vores 2 nybyggede indskolingsklasser. Der måtte træffes 
en hurtig beslutning og bestyrelsen valgte at udskifte gasfyret med luft til vand varmepumper. 
En noget dyrere løsning, som er mere miljøbevidst og på sigt kan betale sig økonomisk. 

I alt er der blevet investeret 1.376.212 kr. på disse 3 områder og vi har fået 92.730 i tilskud til 
legetårnet fra Bedsted Friskoles Støtteforening. 
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Hoved- og nøgletal 

Rikke Drøhse vil lige om lidt fortælle om skolen regnskab for 2021, så her vil jeg ikke gå i 
detaljer, men blot sige, at vi igen er kommet ud af et regnskabsår med et godt overskud, 
selvom vi med tiden har investeret så meget i bygningerne, at vi hvert år har et rimeligt stort 
beløb, der skal afskrives i regnskabet.  

Jeg vil ikke sige så meget om hoved- og nøgletal, da de lige om lidt vil blive gennemgået af 
Rikke Drøhse. Jeg vil dog lige nævne, at skolens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud 
på kr. 424.069. 

 Usikkerhed om fortsat drift  

Skolens elevtal har været i positiv udvikling siden skolens start i 2012. Vi havde egentlig et mål 
om, at skolen ikke skulle være større end 90 elever, men da der er født rigtig mange børn i 
lokalsamfundet i 2016, og vi føler os som den lokale skole, der naturligvis tager imod alle børn 
fra lokalsamfundet, vil elevtallet igen stige i 2022, så vi formentlig når op på 102 elever. 

De store prisstigninger, der i øjeblikket sker pga. den økonomiske krise og krigen i Ukraine, vil 
naturligvis påvirke skolens økonomi, men skolen er så velkonsolideret, at det ikke får en 
væsentlig indflydelse på driften. 

Der er derfor ingen usikkerhed om skolens fortsatte drift. 

Usikkerhed ved indregning og måling  

Der har ikke været usikkerheder, som har haft betydning ved årsregnskabets udarbejdelse. 

Usædvanlige forhold  

Der har ikke været usædvanlige forhold, som har påvirket regnskabet. 

Hændelser efter regnskabsårets udløb 

Der har ikke været væsentlige hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.  

Forventninger til det kommende regnskabsår. 

Både indtægter og udgifter vil stige i det kommende finansår, da vi forventer en elevfremgang 
på over 10% og skal ansætte ca. 1,6 lærerstilling mere. 

I det kommende regnskabsår vil skolen også få overdraget de dele af skolebygningen, som i 
dag lejes af Tønder Kommune. Selve overdragelsen vil ikke påvirke regnskabet. 

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige 
tilskud  

Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager 
offentlige tilskud. 
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4. Tilsynsførende Peter Hecquet aflægger rapport. 
 
Det 1. besøg var 1. februar. Han fulgte eleverne i 8. og 9. klasse i matematik. Morgensang uden 
sang og beskeder. 2. time engelsk med praktikant – dernæst er emnet etik på nettet. 3. time 
matematik i 4.-5. klasse. 4. time i 8-9. klasse i fysik – de laver forsøg, som de kan komme til 
eksamen i. 5. time 8.-9. klasse praktikvejledning og arbejder med Henrik Ibsens et dukkehjem. 
 
29. marts var næste besøg: 2.-3.kl. matematik alle er hurtigt i gang. Morgensang – hvor der nu 

må synges. 2. time 2.-3. klasse i dansk – 3. time tilbringes i Uglebo med 4 elever.  

God kommunikation mellem lærer og eleverne. 4. time 6.-7. kl. praktisk matematik og derefter 

historie. 5. time læsebånd 3. kl. har makkerlæsning.  

Det er min vurdering at elevernes standpunkt i matematik og dansk lever op til kravene.  
Skolens samlede undervisningstilbud står mål med det de skal kunne. Se tilsynsrapporten på 
skolens hjemmeside. 
 
God tone på lærerværelset – føler sig altid velkommen. 

 
5. Rikke forelægger den reviderede årsrapport til orientering. Overskud på kr. 459.835. 
6. Rikke forelægger budgettet for 2022: et forventet resultat på kr. 354.160 kr.  
Børnehaven lejer sig ind i deres del af friskolen – de betaler ikke leje men skal selv 
vedligeholde deres lokaler. Vi må som friskole ikke have lejeindtægter 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. 
Henny Kastbjerg Schmidt og Camilla Kock-Knudsen valgt 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen. 
Bent Thomsen valgt. 
9. Valg af suppleanter: 1 fra forældrekredsen – Naja Karlsen valgt og 1 fra skolekredsen – 
Birthe Jørgensen.  
10. Indkomne forslag: Ingen  
11. Eventuelt: Linda overrækker gaver og takker Mette Jacobsen og Kirsten Jørgensen for 
deres arbejde i skolebestyrelsen. Takker Birger for at dirigere os godt igennem begge 
generalforsamlinger.  
 
Under kaffen fremviser Kenny fotos af årets gang. 
 
Afslutter med ”Nu er jord og himmel stille” 
 

Dirigent:   Protokolfører: 
 
___________________________ ________________________________________ 


