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

. Bålhytte
Budget 295. 350 kr. Endeligt tilbud modtaget. Afventer bygge- og landzonetilladelse. Forventer
opførelse påbegynder i juni-juli.

. Flere elever

Arbejdet med løbesedler, som deles ud den næste tid i Havnbjerg, Nordborg og Augustenborg.
Alle elever har fået udleveret mundbind med logo på.

. Workshop
Klassestruktur for 2021/2022 og 2022/2023.

. Det næste år vil bestyrelsen arbejde med etablering af bålhytte, elevtal og økonomi.

Skolelederen beretter om det forgangne år (Arne Munkgaard)
Nye skema, ændret fra 90 min til 60 min lektioner. Det har givet mere effektive timer. Dog har det givet
udfordringer med bustider. Det er dog på plads til det nye skoleår, hvor vi allerede har fået planen.
Der er lavet ændringer i rengøringsopgaverne, hvor elever selv gør klasselokalet rent om fredagen. Der er
også indført nyt nøglesystem med brikker, så hver forældre kan komme ind på skolen med en brik og en
kode.

Vi har arbejdet med et nyt tektiesystem, og er gået væk fra Showbie. Nu bruges lektiefunktionen i
Skoleplan. Det fungerer ikke helt optimalt, da der er stor forskel på behov for lektiestyring imellem de
ældste og yngste elever.

Det forgangne år har været præget af Corona, nye restriktioner og krav har konstant ændret på, hvem der
har haft gang på skolen. Fjernundervisning har været en stor del af hverdagen. Med det nye abonnement

på Office pakken kan husstanden installere på skolelicensen hjemme.

Kviktest på skolen er kommet op at stå i samarbejde med kommunen, hvor et podeteam kommer på
skolen.

Fra på onsdag på man komme på skolen 80% af tiden, hvis man er afgangsklassen. Dette gøres ved at
tilbyde en 4 dags uge.

5-8 klasse må komme i skole hele tiden, men 50% udeundervisning. Det har vi og eleverne svært ved at få

til at give mening. Derfor fastholdes en uge i skole og en uge med hjemmeundervisning.
l forbindelse med hele Corona situationen har vi oplevet en medarbejderstab der har ydet en ekstra
indsats, for at holde et højt undervisningsniveau, hvorfor vi også har kunne fastholde et højt fagligt niveau.
Ved fælles hjælp med personale og forældre har vi kunne holde skolen ren efter restriktionerne.

Jeg vil gerne fremhæve Jeanette, som har gjort en kæmpe indsats for at få styr på økonomien. Der er gravet
i alle hjørner og der er ryddet op.

Jan, som er ansat som pedel, har taget ejerskab for skolens udeområder. Det er en fornøjelse at se.

Tak tit forældre og alle medarbejdere, som bakker op og taget fat, når det er nødvendigt.



Tilsynsførendes beretning (Peter Hecquet)
Uddra fra beretnin en:

Svært at føre tilsyn på grund af Corona. Første besøg 9/9-2020. Her blev sunget morgensang af de yngste
elever, som havde lejrskole, og skulle overnatte. De ældste elever var i Nørreskoven til overnatning.
Her skulle tavet marmelader, med egen etiketter. Engagerede elever, spænding omkring overnatningen,
Knald på i køkkenet, hvor der skulle kernes smør, laves rugbrødschips og marmelade. Ser at alle går frisk til
opgaverne, hvor de store tager hånd om de små, som de sørger for er med. Dejligt at se.

Andet besøg 26/11-2020, hvor jeg går med ned i 6.-7. klasse. Eleverne skal arbejde selv, da læren er
indkaldt til hastemøde. Eleverne går ikke i gang, så efter en 10 min tid, spørger jeg til, hvorfor de ikke går i
gang. Da jeg spørger, får jeg at vide, at det er frikvarter. Derefter går de flot i gang og arbejder fint. Til sidst
daler motivation dog, som forventeligt. Næste time har de grammatik, hvor der detes materialer ud, som et
kursusforløb. Her bliver banket igennem, og det opleves positivt med intension grammatikkursus. Derefter
var der programmering på skemaet. En spændende time, hvor eleverne viste engagement for det faglige.
Til sidst havde de matematik, hvor der blev udleveret opgaver inden for koordinatsystem. Herefter skulle
der spilles sinke-slag skibe. Eleverne gik til opgaverne med engagement.

Tits 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 nweau. 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.Svenstru friskole. dk under lovpligtig info.

Kassererens beretning & forelæggelse af revideret Årsregnskab for 2020 (Gitte)
Tallene der gennemgås er i henhold til det aktuelle udkast fra revisoren.
Årets resultat: 75.992 kr.

Indtægter
23% af indtægter er statstilskud

12% Skolepenge og SR3 betaling

5% andre tilskud og støtte

Udgifter

81% Udgifter undervisning og SFO

8% Administration

11% Ejendomsdrift

Revisoren kommenterer; Ingen påtegninger, men positive bemærkninger omkring vores opfølgning og
styring af økonomien.

Bud et for 2021:
Forventede omkostninger i alt: 4.276.113 kr.
Forventet årsresultat for 2021 i alt: -1.897 kr.

Valg til bestyrelsen
Stemmeberettiget forældrekreds: 18

Stemmeberettiget skolekreds: 3



. Va Ig af stemmetællere

Hans Jørgen Lorenzen og Kia Jacobsen

. Valg af medlemmer i forældrekredsen (2)

Morten Carstensen 12 Valgt

loana Gravet 5

Karin Karina Precht Jensen 18 Valgt

. Valg af medlemmer i skolekredsen (l)

loana Gravet Valgt

Valg af suppleanter

. Valg af suppleant i forældrekredsen (l)

Jens Lindgren Valgt

. Valg af suppleant i skolekredsen (l)

John Petersen Valgt

Ingen indkomne forslag.

Evt.
. Løbesedler - vil nogen hjælpe?

V/^-z^f


