Referat fra ekstraordinær generalforsamling
på Svenstrup Friskole 28/6-2016
Dagsorden blev læst op.
Karin Frost blev valgt til ordstyrer.
Tanja Andersen blev valgt til referent.
Stemmetællere blev Helle Jørgensen og Berit Stefansen.
Bestyrelsen.
Formanden startede med at fortælle om et brev der er blevet sendt på forældre intra til alle, det
var et brev skrevet af en forældre om synspunkter, spørgsmål og kritikpunkter til bestyrelsen.
Bestyrelsen har så svaret på denne henvendelse og både brev og svar er blevet sendt af en eller
anden som har adgang til forældre intra til Sønderborg ugeavis, som stiller skolen og bestyrelsen i
et meget dårlig lys. Denne dårlige omtale kan koste elevtal og omdømme, dette er meget uheldigt
da vi alle forhåbentlig vil skolen det bedste.
Der var en debat om intra som skulle tages under evt.
Tilsynsførende.
Bestyrelsen havde indstillet en ny tilsynsførende som hedder Heidi Slominski, hun er 44 år og bosat i
Ribe og har to døtre på henholdsvis 15 og 20 år og er gift med Tadeusz som oprindeligt kommer fra Polen.
Hun er uddannet Folkeskolelærer fra Ribe Statsseminarium og har arbejdet 12 år, på både en mindre og
større skole.
Hun er den første børnecenterleder i Vejen Kommune v. Lintrup Børnecenter, hvor hun har været med til at
starte nye kommunale tiltag som fx aldersblandet undervisning og rullende skolestart.
Heidi har været leder i Lintrup Børnecenter i ca. 7 år og taget en lederuddannelse ”diplom uddannelse i
ledelse” og påbegynder en Master i skoleledelse efter sommerferien.
Hun arbejder i dag som Børnecenterleder v. Skodborg Børnecenter som bliver det største center i Vejen
Kommune med ca. 180 elever og 100 dagtilbudsbørn.
Der blev stemt med 67 stemmer for og 1 stemme imod, derved blev hun valgt.
Skoleleder.
Derefter blev den indstillede til posten som ny Skoleleder på skolen præsenteret, han Hedder Arne
Munkgaard og er 56 år gammel, han er gift og har 2 børn og 4 børnebørn. Han bor omkring Viborg og er
klar til at flytte til Als. Arne kommer fra et job som efterskoleforstander ved Kongenshus efterskole hvor har
efter dykkende elevtal og manglende økonomi blev forstander efter flere år som viseforstander på stedet.
Arne har arbejdet som webmaster og IT Lærer og har undervist i Folkedans, Engelsk, Samfundsfag, historie
og matematik.
Arne har været engageret i Idrætslivet med gymnastik og folkedans.

Arne mener han kan hjælpe med at køre vores dejlige skole videre ud af det spor vi har valgt, nemlig
Ekspeditions læring, han har læst en del om det og er blevet meget fascineret af det, han har nogle idéer og
ser mange muligheder i vores skole og dens værdier. Arne er parat til at give nye kræfter og friske øjne til
skolen og glæder sig til det gode samarbejde med en dygtig personalestab.
Arne vil starte med at se på personalet og snakke med dem om hvad de gerne vil og lære dem alle at kende,
han ved godt at de først skal samles op. Han har en del indenfor konflikthåndtering.
Der var mange spørgsmål og ligeså mange svar både til Arne og Bestyrelsen.
Der var en heftig debat om hvem der nu kunne løfte opgaven bedst og om bestyrelsen havde indstillet den
rigtige, der var mange holdninger og frustrationer ved både forældre og personalet før valget.
Bestyrelsen fortalte at det havde været en meget svær beslutning og der har ikke været enighed og derfor
måtte der stemmes i bestyrelsen før valget var taget. Der har været en ekstern Konsulent på for at hjælpe
med at løfte opgaven og finde den helt rigtige Skoleleder til vores skole ud fra dem der søgte stillingen. Der
har været en repræsentant med fra Lærerne og en fra Pædagogerne under udvælgelsen og til samtalerne.
Der blev stemt. 42 stemte for og 25 imod og 1 stemme var ugyldig. Dermed var Arne stemt ind og han
takkede for valget.
Evt.
Der var en debat om hvorvidt forældre intra skulle bruges som brokke forum og dette var alle enige om at
det skulle fremover kun benyttes til information.
En forældre ville gerne vide om den der havde givet informationen til Sønderborg nyt var til stede og ville
forklare hvorfor denne handling skulle gavne skolen, men ingen meldte sig. Der blev videre spurgt til om
denne debat fra forældre intra skulle fortsætte efterfølgende på Facebook, der var bred enighed om at
dette skulle stoppes, folk må tage det ansigt til ansigt.

