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Bestyrelsen aflægger beretning ved formand Morten Carstensen - Årets gang

Bålh te
Arbejder på de sidste småting så projektet kan afsluttes helt

Færdiggørelse af toilet i gården
Rapporter og realiseret budget til fonde

Flere elever

Omdelt foldere i efteråret

..» Lavet ny folder, som vi er i gang med at omdele nu
Tilmeldt friskolen til open by night i Sønderborg
Samarbejde med SUF

Worksho

Arbejdet med de 4 hovedpunkter i vores visioner
Fokus på den enkelte elev
Højt fagligt niveau
Naturlig nysgerrighed og læreglæde
Forbindelse mellem teori og praksis

.> For at opnå fælles forståelse mellem personale og bestyrelse på hvordan vi udlever disse i
hverdagen og om der er noget vi kan gøre bedre

konomi:
.'-> Fortsat fokus på økonomi

Månedlig budgetopfølgning med fokus på likviditet

Ændrin i ersonale

Marianne har desværre valgt at søge nye udfordringer, så hun stopper ved udgangen af
maj

1» l skoleåret 2022/2023 har vi l gruppe mindre i udskolingen, fordi 9. klasserne går ud og
nuværende 6. klasse er på O elever

'» Dette giver omstruktureringer i personaler, som vi er i gang med at planlægge

Elevstatus skoleåret 2021 2022

40 elever i alt - 6 elever er gået ud i skoleåret og 4 nye elever startet, og der er muligvis yderligere
2 nye elever til august.



Elev status pr. 26. april 2022
Pe asus:

Før-skolelever: 4 elever
. 0. klassetrin: 3 elever

Onon:

xis:

Lyra:

l. klassetrin: 5 elever

2. klassetrin: l elev

3. klassetrin: l elev

4. klassetrin: 4 elever

5. klassetrin: 7 elever

6. klassetrin: ingen
7. klassetrin: 10 elever

8. klassetrin: 4 elever

Areo:
9. klassetrin: 6 elever

Overblik-næste år

Fortsat fokus på økonomien
Arbejde med input fra workshoppen til at forbedre hjemmesiden
øge elevtallet

og markedsføring for at

Skolelederen beretter om det forgangne år. Arne Munkgaard
"2021 var endnu et corona-år med alle de udfordringer det har medført. Hvor både elever og
medarbejdere tidligere kunne have én sygedag, dikterede reglerne nu 4 dage, eller 48 timer
hjemme efter ophør af symptomer. Det har gjort at vi både i foråret og efteråret blev ramt af stort
fravær i begge grupper. Skolen som sådan blev først rigtig ramt af coronasmitte omkring
vinterferien 2022, hvor op mod 1/3 af de ansigter vi plejer at møde var hjemme, enten med smitte
eller med mistanke om smitte.

l denne periode var det fantastisk at se, hvordan de resterende medarbejdere rykkede sammen og
fik hverdagen til at fungere. Det samme gjaldt i øvrigt i august/september, hvor jeg havde en
længere fravsersperiode omkring Hannes sygdom og død. Vi har en personalegruppe på skolen,
der bakker utroligt meget op om skolen og om hinanden, så de kan levere god og solid
undervisning, som også er spændende - selv om der også er "røv til bænk" undervisning ind
imellem.

Elevtallet har holdt sig rimeligt stabilt i år, der har været enkelte som har forladt os, men vi har
også optaget nye elever hen ad vejen. En fællesnævner for en stor del af dem, som har forladt os
er, at det har handlet om flytning, skilsmisse eller anbringelse udenfor hjemmet og ikke
utilfredshed med skolen.

Selv om skolens økonomi ikke er prangende og godt kunne bruge lidt flere elever, lykkes det dog
at lande et lille overskud, som l skal se om lidt. Det skyldes i høj grad, at vi er gode til at tilpasse
udgifter og indtægter, også selv om det ind imellem betyder at medarbejderstaben skal tilpasses, l



det kommende skoleår falder antallet af støttebærende elever på skolen med 3-4 elever og da
hver af disse udløser et ekstra statstilskud på ca. 80-90.000 er vi nødt til at tilpasse os endnu en
gang. Dels bortfalder opgaven, når eleverne forlader grundskolen og går videre til deres
ungdomsuddannelse, og dels bortfalder også SPS tilskuddet.
Desværre har udmeldelserne alligevel givet anledning til rygtedannelse i lokalområdet. Det er
desværre noget jeg har bemærket flere gange i de 6 år jeg har været tilknyttet skolen, der er
mange rygter i omløb i Svenstrup. De rygter som er blevet refereret til mig erf.eks.

. Eleverne flygter

. Eleverne lærer ikke noget

. Skolen lukker snart

. Der er planer om brug af skolen når den nu lukker

Disse rygter chokerer mig! Hvis l hører sådanne udsagn, så henvis venligst til enten bestyrelsen
eller til mig.
Vi har alle brug for at skolen blomstrer og det er derfor vigtigt at få bremset rygter og få fortalt de
gode historier.
Vi har fra flere af de nye elevers forældre fået fortalt, at de kan se vi holder et højt fagligt niveau
og at deres børn også oplever at de lærer noget. Det er heldigvis også et af de gode rygter jeg
hører f rå besøgende og interesserede forældre. l den seneste tid har jeg haft flere henvendelser
og rundvisninger af interesserede forældre, og det har da også givet tilgang af elever, både her og
nu og på sigt. Lige nu har jeg ca. 3 "boblere" som endnu ikke er meldt ind, men som jeg forventer
kommer efter sommerferien.

Skolen er en del af lokalsamfundet og skulle gerne blive ved med at være det til gavn for os alle.
Det var også en af grundene til at vi gik ind i arbejdet med bålhytten og til at det skulle ske i
samarbejde med SUF og E' Svenstruplaug. Bålhytten er ikke kun til os, den er til hele byen og kan
snart også findes på Friluftsrådets fortegnelse over shelters.
11. maj kl. 17 kan l sætte kryds i kalenderen. Den dag indbyder vi til Grillmad på bål for alle byens
borgere og alle os på skolen. Madkundskabseleverne laver salater og tilbehør og sammen griller vi.
Pris 60 kr/voksne 30 kr/børn. Op til arrangementet, kommer SUF og. spiller fodbold med eleverne.
Vi har brug for jeres hjælp til at sprede de gode historier og til at få manet rygter og halve
sand heder til jorden.
Tak for i år, tå k for samarbejde til både medarbejdere og bestyrelse, tak for lån af jeres børn."

Tilsynsførendes beretning, Peter Hecquet
Uddra fra beretnin en:

Historie 7. - 8. klasse; rigtig gode og spændende emner.
Morgensang; godt planlagt og noget særligt der kan bidrage til den gode historie omkring skolen.
Matematik i l. - 2. klasse; eleverne får meget for hånden og arbejder selvstændigt.
Dansk i 4. - 5. klasse; godt planlagt og velorganiseret klasse lokale.
Engelsk i 4. - 5. klasse; eleverne får samtale kort og går rundt taler sammen ud fra deres kort. En
god opgave der får alle elever til at tale noget engelsk. Andre opgaver deles ud og gennemgås
grundigt.



Tiis nets sammenfatnin

Det er min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 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.

Jeg kan stå inde for, at eleverne på Svenstrup Friskole undervises således, at de bliver i stand til at
leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke deres
demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene."
Jeg kan konstatere at undervisningssproget er dansk.

Kassererens beretning & forelæggelse af revideret Årsregnskab for 2021, Gitte Hjort

Tallene der gennemgås er i henhold til det godkendte årsregnskab 2022 fra revisoren.

Årets resultat DKK 83. 648 (før finansielle poster)

Indtæ terDKK4.169.507
af indtægter er statstilskud DKK 3.542. 928 - 85%
Skolepenge og SFO-betaling DKK 522. 877 -13%
Andre tilskud og støtte DKK 103.702 - 2%

Ud ifterDKK4. 085. 859
Udgifter undervisning og SFO DKK 3. 197. 186 - 78%
Ejendomsdrift DKK 482.210 -12%
Administration DKK 406.463 -10%

Revisoren kommenterer:

Revisoren finder skolens forretningsgange betryggende set i forhold til skolens størrelse og
organisation samt de indførte kontroller.
Ingen påtegninger, med positive bemærkninger vedr. vores opfølgning og styring af økonomien.

Budget:

Der er god kendt et budget for 2022, med overskud før renter med DKK 20. 000, - baseret på 40
årelevet og 11 SFO børn.

Revisors bemærknin : Der er god økonomistyring, hvor væsentlige budgetafvigelser løbende
gennemgås på bestyrelsesmøder. Skolen har tilstrækkelig likviditet som kan modstå månelige
negative likviditetsudsving.



Valg til bestyrelsen
Stemmeberettiget forældrekreds: 19
Stemmeberettiget skolekreds: 3

Val af stemmetællere

Lone Leander Petersen og Berit Steffansen

Valg af medlemmer i forældrekredsen (l)
På valg: Gitte Hjort
Stiller op: Charlotte Thomsen - valgt

Valg af medlemmer i skolekredsen (2)
På valg John
Stiller op: Gitte Hjort-valgt (l årigtvalg)
Stiller op: Angelika Jensen - valgt

Valg af suppleant i forældrekredsen (l)
På valg: Jens Christian Frandsen
Stiller op: Jens Christian Frandsen - valgt
Valg af suppleant i skolekredsen (l)
Stiller op: Lenette Johansen - valgt

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag er indstillet til bestyrelsen

Evt.

Bygningsudvalg har brug for nye medlemmer. Kontakt Henrik Clausen, hvis der er spørgsmål.

Omdeling af foldere; vi kan godt bruge hjælp til at omdele folderne, med henblik på at få flere
børn til skoten. Henvendelse til Arne.
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