
Referat	  af	  Generalforsamling	  ved	  Svenstrup	  Friskole	  

Tirsdag	  d.	  21.	  april	  2015	  i	  gymnastiksalen	  på	  skolen	  

	  

Ordstyrer:	  Karin	  Frost	  Jensen	  	  

Referent:	  Lene	  Christiansen	  

Formanden	  Morten	  Carstensen	  aflagde	  årets	  beretning	  som	  også	  blev	  godkendt.	  Følgende	  
punkter	  blev	  omtalt:	  	  

Årets	  gang	  

Skolen	  har	  købt	  spejderhytten	  som	  ligger	  mellem	  Stevning	  og	  Svenstrup.	  Prisen	  blev	  
20.000kr	  som	  betales	  i	  2	  rater	  (	  1/1	  2015	  og	  1/8	  2015)	  

Skolen	  prøver	  at	  få	  ændret	  købekontrakten	  med	  kommunen.	  Der	  er	  2	  punkter	  som	  
forringer	  skolens	  lånevilkår.	  

Skolens	  personale	  og	  bestyrelse	  har	  afholdt	  workshop	  for	  at	  afstemme	  forventninger	  
ang.	  Ekspeditionslæringen	  –	  hvor,	  hvorfor	  og	  hvordan.	  Skolens	  værdigrundlag	  og	  
beskrivelse	  af	  Ekspeditions	  læring	  vil	  blive	  redigeret	  og	  opdateret.	  Rigtig	  godt	  –	  
workshop	  vil	  blive	  en	  fast	  tradition.	  

Ekspeditionslæring	  har	  været	  lidt	  anderledes	  i	  år	  da	  der	  er	  kommet	  en	  del	  nye	  elever	  
så	  alle	  elever	  havde	  ikke	  de	  samme	  ”værktøjer”	  til	  at	  kunne	  deltage	  i	  projekterne.	  
Derfor	  blev	  der	  lavet	  en	  del	  mindre	  projekter	  på	  skolen	  hvor	  alle	  blev	  opgraderet.	  

Næste	  år	  vil	  der	  igen	  være	  både	  store	  og	  mindre	  projekter.	  

Skolen	  ønsker	  sig	  meget	  et	  science	  lokale.	  De	  hidtidige	  lokaler	  til	  fysik/kemi	  kan	  ikke	  
lejes	  efter	  sommerferien.	  Som	  en	  nødløsning	  kan	  lokalerne	  på	  Havnbjerg	  skole	  
bruges.	  Bestyrelsen	  og	  personale	  laver	  en	  workshop	  d.	  29/4	  2015	  hvor	  der	  skal	  
diskuteres	  om	  1.	  sal	  skal	  laves	  om	  til	  et	  multirum	  med	  flere	  faglokaler,	  eller	  om	  der	  
laves	  en	  pavillon	  eller	  evt.	  noget	  helt	  andet.	  Projektet	  skal	  realiseres	  ved	  at	  søge	  
penge	  hos	  fonde,	  så	  det	  ikke	  belaster	  skolens	  drift.	  	  Overskuddet	  fra	  skolens	  drift	  skal	  
i	  det	  omfang	  det	  er	  muligt	  bruges	  til	  at	  afdrage	  borgerlånene,	  som	  blev	  optaget	  for	  at	  
realisere	  skolen	  i	  sin	  tid.	  	  

	  

	  



	  

Elev	  status	   	  

2014/2015	   Antal	  elver	   2015/2016	   Antal	  elever	  
(venteliste)	  

Herkules	  	  0	  kl.	   10	   Herkules	  0.-‐1.	  kl.	   15	  
Lille	  Bjørn	  1.-‐2.	  kl.	   18	   Lille	  Bjørn	  2.	  kl.	   10	  
Orion	  3.-‐4.	  kl.	   18	   ”Føniks”	  3.-‐4.	  kl.	   15	  
Cassiopeia	  5.-‐6.	  kl.	   17	   Orion	  5.	  kl.	   13	  (1)	  
Pegasus	  7.-‐8.-‐9.	  kl.	   21	   Cassiopeia	  	  6.-‐7.	  kl.	   17	  (1)	  
	   	   Pegasus	  8.	  -‐9.	  kl.	   18	  (2)	  
	   84	   	   88	  (4)	  
	  

Personale	  

Velkommen	  til	  Hanne	  Clausen	  som	  er	  klasselærer	  i	  Lille	  Bjørn,	  Dorthe	  Madsen	  som	  er	  klasselærer	  i	  
Herkules,	  Nuunu	  Andersen	  som	  er	  sekretær	  og	  Annette	  Frandsen	  som	  er	  SFO	  leder	  

Statistik	  

Af	  skolens	  84	  elever	  kommer	  de	  59	  fra	  Svenstrup	  Sogn	  og	  af	  de	  øvrige	  elever	  er	  der	  flest	  elever	  fra	  Egen	  og	  
Augustenborg	  sogne.	  Bemærkelsesværdigt	  er	  der	  meget	  få	  elever	  fra	  Havnbjerg	  sogn,	  som	  ellers	  ligger	  
meget	  tæt	  på	  Svenstrup.	  

Antallet	  af	  børn	  i	  privatskoler	  (dvs.	  også	  friskoler)	  i	  Sønderborg	  kommune	  er	  steget	  fra	  13,7%	  siden	  2007	  til	  
ca.	  18%	  i	  2014.	  

Prognose	  for	  elever	  

Tallene	  i	  Sønderborg	  kommune	  de	  kommende	  for	  6	  årige	  er	  faldende	  ifølge	  prognoserne.	  Dette	  
betyder	  at	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  bibeholde	  vores	  nuværende	  elevantal,	  så	  kan	  vi	  ikke	  hvile	  på	  
laurbærrene	  af	  vores	  succes	  de	  foregående	  år.	  	  Men	  det	  kræver	  hårdt	  arbejde	  også	  fremover.	  	  

Tilsynsførende	  Arne	  Petersen	  

Arne	  har	  været	  på	  besøg	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  året	  både	  for	  at	  snakke	  med	  Jens	  og	  personalet	  
samt	  for	  at	  følge	  undervisningen	  af	  de	  forskellige	  lærer	  og	  i	  de	  forskellige	  grupper.	  Arne	  siger	  at	  
skolen	  overholder	  de	  krav	  der	  stilles	  for	  folkeskolen	  og	  som	  Svenstrup	  Friskole	  også	  skal	  
overholde.	  Han	  mener	  at	  Svenstrup	  Friskole	  gør	  det	  bedre	  end	  folkeskolen.	  

Arne	  har	  kigget	  på	  hvordan	  Skolen	  beskriver	  sig	  selv	  ved	  at	  kigge	  på	  skolens	  hjemmeside	  samt	  på	  
de	  jobannoncer	  der	  har	  været	  slået	  op.	  Der	  er	  nævnt	  noget	  om	  Ekspeditionslæring,	  projekter,	  
naturfaglig	  ,	  nytænkende	  ,	  åben	  og	  hjælpsomt	  personale	  og	  en	  masse	  aktive	  forældre.	  



Arne	  synes	  det	  er	  dejligt	  at	  komme	  på	  skolen	  der	  er	  ro,	  glæde	  og	  inspiration,	  personalet	  er	  
velforberedt,	  dygtige	  og	  har	  et	  fagligt	  højt	  niveau.	  Personalet	  bakker	  hinanden	  op	  og	  har	  en	  god	  
hverdag.	  

Ang.	  fremtiden	  så	  vil	  børnetallet	  falde	  om	  3-‐5	  år	  og	  friskolerne	  vil	  begynde	  at	  stjæle	  elever	  fra	  
hinanden	  –	  så	  han	  opfordrer	  Svenstrup	  Friskole	  til	  at	  lave	  en	  fremtidsplan	  og	  HVOR	  SKOLEN	  VIL	  
HEN	  I	  FREMTIDEN??	  

Husk	  at	  gemme	  lidt	  på	  kistebunden	  –	  det	  er	  	  ikke	  godt	  at	  vide	  hvad	  fremtiden	  bringer.	  Han	  synes	  
det	  er	  RIGTIG	  FLOT	  med	  det	  store	  stykke	  arbejde	  forældrene	  yder.	  	  

Svenstrup	  Friskole	  skal	  være	  tro	  mod	  skolen	  værdigrundlag	  og	  bliv	  ikke	  en	  special	  skole.	  	  Arne	  
takkede	  ja	  tak	  til	  at	  være	  tilsynsførende	  i	  de	  næste	  2	  år	  igen	  og	  blev	  enstemmigt	  valgt	  af	  
forældrene	  .	  

Regnskab	  ved	  Kia	  Hougaard	  	  

Kia	  startede	  med	  at	  fortælle	  at	  bestyrelsen	  havde	  haft	  en	  del	  snak	  om	  der	  fra	  skoleåret	  2014-‐2015	  
skulle	  laves	  1	  eller	  2	  grupper	  mere.	  Resultatet	  blev	  1	  gruppe	  og	  det	  har	  været	  udslagsgivende	  for	  
at	  Friskolen	  fik	  et	  overskud	  på	  205.000	  kr.	  i	  2014.	  Resultatet	  for	  2014	  betyder	  at	  der	  samlet	  set	  
over	  friskolens	  første	  2½	  år	  er	  et	  overskud	  på	  35.000	  kr.	  

Lånet	  til	  køb	  af	  skolebygningerne	  er	  lavet	  om	  fra	  et	  F1	  lån	  til	  et	  fast	  forrentet	  lån	  på	  1,5%	  i	  18	  år,	  
som	  blev	  hjemtaget	  til	  kurs	  97,xx.	  Dette	  giver	  et	  lille	  kurstab,	  som	  øger	  hovedstolen	  med	  50.000	  
kr.	  Til	  gengæld	  er	  der	  faste	  omkostninger	  de	  næste	  18	  år.	  	  

I	  budgettet	  for	  2015	  er	  der	  regnet	  med	  88	  elever	  og	  dermed	  et	  overskud	  på	  173.000kr	  

Spejderhytten	  

Svenstrup	  Friskole	  har	  købt	  Spejderhytten	  for	  at	  eleverne	  kan	  komme	  endnu	  tættere	  på	  naturen	  
og	  har	  en	  god	  base	  til	  turer,	  overnatninger	  osv.	  Bestyrelsens	  oplæg	  er	  at	  der	  skal	  nedsættes	  et	  
hytteudvalg	  bestående	  af	  8	  forældre	  som	  vælges	  for	  et	  år	  ad	  gangen.	  Disse	  8	  skal	  stå	  for	  at	  slå	  
græsset,	  rengøringen,	  div.	  reparationer	  og	  pleje	  af	  området.	  De	  fritages	  så	  for	  lørdagsrengøringen	  
samt	  hovedrengøringen	  på	  skolen,	  men	  skal	  stadig	  deltage	  i	  1	  arbejdslørdag.	  

Der	  er	  afsat	  20.000	  kr.	  til	  driften	  til	  hytten.	  Der	  kom	  forslag	  om	  at	  der	  evt.	  kunne	  findes	  nogle	  af	  
borgerne	  i	  Svenstrup	  som	  ikke	  har	  børn	  på	  skolen	  som	  gerne	  vil	  være	  med	  i	  hytteudvalget.	  Der	  skal	  
reklameres	  i	  E’	  Svenstruppe.	  	  

Valg	  til	  bestyrelsen	  

Forældrekredsen	   Morten	  Carstensen	  

	   	   Lene	  Christiansen	  



	   	   Tanja	  Andersen	  

Eftersom	  der	  kun	  blev	  opstillet	  det	  krævede	  antal	  til	  valg	  i	  forældrekredsen	  blev	  de	  opstillede	  valgt	  
uden	  stemmeafgivning.	  

	  

Skolekredsen	  	   Sandra	  Pedersen	  

	  

Eftersom	  der	  kun	  blev	  opstillet	  det	  krævede	  antal	  til	  valg	  i	  skolekredsen	  blev	  de	  opstillede	  valgt	  
uden	  stemmeafgivning.	  

Valg	  af	  Suppleanter	  

Forældrekredsen	   Gitte	  Sandbæk	  –	  13	  stemmer	  

	   	   Anja	  Ringive	  –	  13	  stemmer	  

	   	   Bjørn	  Meder	  –	  3	  stemmer	  

	   	   Nina	  Frederiksen	  –	  4	  stemmner	  

Forældrekreds	  –	  omvalg	   Gitte	  Sandbæk	  –	  19	  stemmer	  

	   	   Anja	  Ringive	  –	  13	  stemmer	  

Gitte	  Sandbæk	  valgt	  som	  suppleant	  i	  forældrekredsen	  

Skolekredsen	  	   Nina	  Frederiksen	  –	  19	  stemmer	  

	   	   Anja	  Ringive	  –	  15	  stemmer	  

	   	   Bjørn	  Meeder	  –	  2	  stemmer	  

Nina	  Frederiksen	  valgt	  som	  suppleant	  i	  skolekredsen	  

	  

Indkomne	  forslag	  

Bestyrelsen	  vil	  gerne	  foreslå	  at	  skolepengene	  pr.	  1/8-‐15	  hæves	  med	  25	  kr.	  /elev/mdr.	  ligeledes	  for	  
SFO	  25	  kr./elev/mdr.	  

Ved	  afstemning	  var	  der	  29	  for	  og	  4	  imod	  –	  godkendt	  

	  



EVT	  

Græsslåning:	  	  Kan	  man	  melde	  sig	  til	  –	  skal	  selv	  stille	  med	  græsslåmaskine,	  fritages	  for	  
lørdagsrengøring.	  

Helge	  Koch	  spørger	  om	  tanker	  for	  et	  Børne	  Univers.	  Det	  har	  bestyrelsen	  snakket	  om,	  men	  da	  der	  
er	  flere	  børnehaver	  tæt	  på	  virker	  det	  ikke	  realistisk	  at	  starte	  et	  sådant	  projekt	  op.	  

Lørdagsrengøring:	  der	  skal	  strammes	  op	  på	  at	  forældre	  ikke	  sender	  børnene	  i	  stedet	  for	  dem	  selv.	  
Hvis	  forældre	  udebliver	  skal	  de	  opkræves	  gebyr	  på	  1	  mdr.	  skolepenge	  

iPads	  kan	  opdateres	  hjemme	  hvis	  muligt.	  Billeder	  og	  film	  kan	  overføres	  til	  hjemme	  pc	  via	  kabel	  og	  
ITunes..	  Det	  er	  en	  SKOLE	  IPAD	  så	  ingen	  forældre	  Apple	  ID	  på	  elevernes	  iPad.	  

Der	  kom	  et	  ønske	  om	  nye	  borde/bænke	  sæt	  ved	  bålpladsen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


