Referat fra generalforsamlingen for Svenstrup Friskole d. 26. april 2016

Ordstyrer blev Karin Frost Jensen valgt
Referent blev Lene Christiansen
Formanden Morten Carstensen aflagde årets beretning som også blev godkendt. Følgende
punkter blev omtalt:
Årets gang på skolen:

Planlagt Workshop mellem personale og bestyrelse om friskolens
fremtid bliver rykket til eftersommerferien
Der er brugt meget energi på mulighed for at etablere et science
lokale på skolen, da der pt lejes lokaler på Havnbjerg skole. Denne
aftale gælder til juli 2016. Der har været holdt møder med
personalet og løsningen er blevet at sløjdlokalet laves om. Der er
søgt fonde til Science lokalet uden held – vi søger videre.
Der er søgt fonde til udstyr til fysik/kemi og her har skolen
modtaget 50.000kr fra Fabrikant Mads Clausen Fonden og
97.972kr fra SE vækstpulje.

Elevstatus:

Der er pt 99 elever og 1. maj 2016 kommer der 15 førskole børn.
SKOLEÅR 2016 / 2017
Ny gruppe 0. kl
Herkules 1.&2. kl
Lille bjørn 3. kl
Orion
4. &5. kl
Andromeda 6. kl
Cassiopeia 7.&8. kl
Pegasus
9. kl
I ALT

15
18
13
18
12
18
12
106 elever

pt. 61 elever, 9 kommende 0. kl, dvs. 70 ved skolestart 2015

Personale

Jens er fratrådt pr 31.3 – der søges en ny leder til 1. 8
Pt er Søren Flensborg konstitueret leder
Pernille Hansen som er klasselærer i Lille Bjørn er blevet fast ansat
pr 1.8.16
Gitte Sandbæk som er Støttepersonale er fast ansat pr 1.8.16
Betina Christensen som er pædagog er fastansat pr. 1.8.15
Rene Wind ansat som service medarbejder d 11.4.16 i 25 timer
Rikke Wejlgaard Hansen nyansat lærer pr 1/8-16
Ny pædagog Jessie P Jaspersen fra 1.5.16

Der blev snakket en del om ophøret af samarbejdet med Jens, det skaber usikkerhed og
utryghed at forældrene ikke ved hvorfor. Det er ikke muligt at oplyse da det er en
personalesag og derfor omfattet af tavshedspligt- Der skal mere og hurtigere
informationer ud.
Rapport fra Tilsynsførende Arne Petersen som blev læst op af Tanja Andersen
Arne skriver at en måde at lære en skole at kende på, er hvordan de beskriver sig selv.
Dette kommer til udtryk på hjemmesiden og i at der kommer flere elever på skolen. Han
synes det er glædeligt men ved også det giver mange udfordringer. Det er en skole der
lever og ånder i projekter efter ekspeditionsprincippet som er under stadig udvikling. Der
er tale om en god, lille skole med nærhed, der lever op til det der står på hjemmesiden.
Vægten er på faglighed, respekt, projektundervisning samt den årlige teaterforestilling og
lejrskole. Stedet oser af atmosfære og engagement, der er ro og samtidig meget liv, hvilket
giver god grobund for en inspirerende undervisning
Kasserer Kia Haugaard fremlagde regnskabet som blev godkendt:
Der er et flot overskud på 502.994kr for 2015. Der var budgetteret med 173.000 kr. i
overskud. I 2016 forventes et overskud på 125.000kr. Overskuddet i 2015 er bl.a. kommet
da der er blevet reguleret for nogle tilskud fra tidligere år fra kommunen, flere elever og
derved større forældrebetaling og mindre varmeforbrug
Science lokalet:
Budget for indretning og køb af inventar:
Inventar Naturfags lokale
Tillæg bordplade og vaske

180.018kr
13.356kr

Montage
Udsugning
Etablering af afløb, vand og el
Reperationer og behandling af gulv
I alt incl moms
Valg til bestyrelse:
Forældrekreds (1 pers):
Skolekreds (2 pers):

Suppleant forældrekreds (1 pers)
Suppleant skolekreds (1 pers)

16.500kr
72.700kr
100.000kr
30.000kr
515.718kr

Torsten Junk (33) – Mette (20) - Gitte J (5)
Kia Jacobsen (44) –Mette Wollesen-Nielsen (38) –
Helge K (17) – Gitte J (15)
Karina Leonhard (23) – Nina F (21) – Gitte J (8)
Nina Frederiksen (24) – Gitte J (23) – Helge K (10)

Indkomne forslag:
• Bestyrelsen ønsker at hæve skolepengene fra August måned 2016 med 50 kr. pr.
elev samt øge søskenderabat med 25 kr. for barn nr. 2. Derved også 25kr i SFO.
Vedtaget med følgende stemmetal: 44 Ja, 14 nej .
• Må overskuddet fra 2015 bruges til at istandsætte Science lokalet : Vedtaget
med følgende stemmetal: 58 ja, 1 nej, 2 ugyldige
Evt.
Følgende punkter kom op under evt. og der arbejdes med dem i bestyrelsen
• Personale tavle ved indgangen med billeder
• Bestyrelses tavle ved indgang med billeder
• Sponsor infomøde. At invitere relevante firmaer til et infomøde på skolen for at vise
dem muligheden for at sponsere et beløb til det nye science lokale.
• Lave en velkomstfolder
• Tavle til info/ønsker til pedellen
• Intro for Universet(Spejderhytten) hvad er dens formål

