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Ordstyrer: John Petersen

Referent: Karina Leonhard

Bestyrelsen aflægger beretning ved formanden (Morten)
Årets gang i bestyrelsen:

. Økonomien har været presset på likviditet i løbet af 2019, men vi er kommet ovenpå igen.

. Skolen hytte er blevet solgt forkøbsret indehaver til en salgspris på 175. 000 kr.

. Svenstrup Friskole arbejder sammen med SUF og Svenstrup Landsbylaug om at søge fonde

til opførelse af en bålhytte. Målet af et sted, hvor man kan samles om forskellige
arrangementer samt udeunden/isningtil skolen elever.

Proektbud et 295. 350 kr.

SE vækstpulje: 100.000 kr. (bevilliget, betinget af fuld finansiering)
Fabrikant Mads Ctausens fond: 50.000 kr. (bevilliget)

Sønderborg Landdistriktspulje 50. 000 kr. (bevilliget)

Nordea Fonden 87.050 kr. (afventer svar)

. Bestyrelsen og personalet har arbejdet med få gjort skolen mere synlig udadtil ved at have
de sociale medier i fokus - sprede de gode historier. Der er kommet en fast redaktør på
medierne, så der jævnligt kommer relevante billeder og historier op.

. Der er arbejdet med klassestruktur, også her et samarbejde mellem bestyrelse og
personale. Sammenlægning af klasser i mellemtrin og udskoling.

Sociale aktiviteter på tværs af klasserne, med planer om klubaktiviteter for de store. Lige nu
på standby pga. COVID 19

. Workshop mellem bestyrelse og personale. Her en dejlig aften, hvor bestyrelsen serverede
mad og vi arbejdede med emnerne 'Hvordan viser vi udadtil, hvad det er vi er gode til på
Svenstrup Friskole' og 'Klassestruktur'.

. Personale

En medarbejder er stoppet. En har fået tilkendt fleksjob. Vi har ansat en bogholder, en
udepedel, en pædagog og en lærer.

. Elevtal

9 elever

7 lever

8 elever

15 elever

11 elever

Skoleåret 2021/2022: 5 indskrevne elever

Statistik: l Sønderborg kommune forventes der være et befolkningsfald på 8% i alderen 8-
16 år fra 2019 til 2032.

t bestyrelsesarbejdet det næste år forventer vi fortsat at have fokus på økonomi og at
sprede den gode historie, så vi forhåbentligt kan få flere elever henover de næste år.
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Skolelederen beretter om det forgangne år (Arne)
. Faglighed har været i fokus. Bl. a. via portaler, hvor man nøje kan se, hvilke områder den enkelte

elev har brug for at forbedre sig på. Ud fra dette planlægges den kommende undervisning med
individuelle træningssæt. Herved kan den enkelte elevs niveau blive ved med at blive løftet.

. Nyt intra taget i brug lige før sommerferien.

. Der er fokus på antal elever, og hvorfor vi har mistet elever. Faglighed har været i fuld fokus for at

løfte, nu skal der mere fokus på det sociale.

Vi arbejder en det med at tale om hvad drilleri kontra mobning er, og hvad man kan gøre, når man
oplever en af disse, l udskolingen har vi oplevet udfordringer med trælse beskeder sendt sendt om

aftenen, l samarbejde med forældrene, er der lavet en politik om dette, og telefonerne skal være
slukket eller afleveret på kontoret i skoletiden. Det har haft en positivt effekt på elevernes samvær i

frikvartererne. Også i indskolingen involveres forældrene i, hvordan vi taler sammen, når der er

udfordringer imellem eleverne.

. Fortsat stærk fokus på økonomien.

. Efter sommerferien er der indført rengøring fredag eftermiddag for alle elever. Dette for at lette

forældreaktiviteterne og få eleverne til at føle ejerskab for at skolen er pæn og ren. Herefter
afsluttes der med fælles afslutning inden weekenden.

. COVID 19 har sat sit præg på skolen, hvor nye retningslinjer dumper ind konstant. Hvert
klasselokale har fået deres eget toilet, så få elever bruger de samme toiletter og vaske. Her er der

en stor fordel i, at have få elever i klasserne.

l foråret, hvor eleverne var hjemsendt, satte skolen gang i hjemmeundervisning. Dette har fungeret
rigtig godt, og vi har lært meget, som vi kan bruge i fremtiden. Ved sygdom bliver man hjemme,
men hvis man har det godt nok tit det, har vi nu fået erfaring med at kunne lave fjernundervisning
via Microsoft Teams.

. Tak for lån af Jeres børn og tak for det gode samarbejde. Man kan altid ringe, hvis man har brug for
en snak eller har et spørgsmål.

Tilsynsførendes beretning (Peter Hecquet)
Peter kan ikke være her, derfor læser Skoleleder Arne Munkgård beretningen op. Den kan findes på

Uddra fra beretnin en:

God styring og struktur i klasserne, med opgaveskift i løbet af lektionerne, eleverne arbejder koncentreret,

der er god arbejdslyst og det foregår stille og roligt. Kan høre at eleverne har øvet sig i læsning. Noterer sig
at årsplanen hænger på tavlen i indskolingen, og at lektier deles online hvor personale, elever og hjem
adgang.

Tiis nets sammenfatnin :

Det er min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk til fulde lever op til, hvad der
kan forventes i folkeskolen. Lærerne møder velforberedte til timerne og den undervisning, jeg har set, har
været engageret, varieret og med højt fagligt niveau. Ved gennemgang af skolens skema og med gode
snakke med lærerne og skolelederen, konkluderer jeg, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hele den tilsynsførende beretning kan forefindes på www.Svesntru friskole. dk under lovpligtig info.



Kassererens beretnings forelæ^else af revideret Årsregnskab for 2019 (Charlotte & Morten)
Årets resultat: 495. 073 kr.

Indtægter

82% af indtægter er statstilskud

13% Skolepenge og SFO betaling

5% andre tilskud og støtte

Udgifter

79% Udgifter undervisning og SFO

22% Administration

10% Ejendomsdrift

Kommentarer fra revisor:

Har ramt budget på stort set alle punkter

Bogføringen fungerer godt og struktureret

Der er opbygget en solid og grundig økonomiopfølgning

Bud et for 2020:

Forventet omsætning i alt: 4. 628. 574 kr.

Forventede omkostninger i alt: 4. 630. 049 kr.

Forventet årsresultatfor 2020 i alt: -54. 475 kr.

Likviditet:

Vi får stille og roligt opbygget likviditet

Forventet indestående ved udgangen af 2020:123. 847 kr

Valg til bestyrelsen
Stemmeberettiget forældrekreds: 24

Stemmeberettiget skolekreds: 3

. Valg af stemmetællere

Torsten Junker og Janni Marek

. Valg af medlemmer i forældrekredsen (l)
Gitte Hjort 16 Valgt
Anja Christiansen 6

loana Gravet 2

. Valg af medlemmer i skolekredsen (l)

. Anja Christiansen 15 Valgt

. loana Gravet 11

Valg af suppleanter
. Valg af suppleant i forældrekredsen (l)

Karina Leonhard - Valgt

. Valg af suppleant j skolekredsen (l)

loana Gravet - Valgt



Indkomne forslag

Evt.

Justering af skolepenge

Børn 7. -9. klasse: 1185 kr./md.

Skolepenge: 1060 kr.
Udlandstur 8. + 9. klasse: 125 kr. /md

Obligatorisk, også selvom man ikke går på skolen i 8.+9. klasse. Beløbet refunderes ikke.
Afstemning:

Ja 17
Nej 7
Ugyldig l

Flag politik (Carsten Christiansen)

Skolen er jo en offentlig institution. Flere i byen undrer sig over, hvorfor skolen ikke flager på
officielle flagdage. l flager på l. maj, men det er ikke en flagdag.

Svar:

Arne: l. maj flager vi for maj-børnene (de nye skolebørn).
Morten: Ofte er der ikke personale på skoten her i helligdage. Derfor er det en udfordring.
Vi har nu lavet en aftale med en fra byen (Arne Madsen), som også passer flagning på
forsamlingshuset. Vi sætter pris på, at Arne vil være behjælpelig med dette.
Tom: Hvis flagreglerne skal overholdes i henhold til alminakken, er det også vigtigt at være
opmærksom på tidspunktet for hvornår flaget skal op og ned.

/^-2^o


