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Generalforsamling 

            Sydbornholms Privatskole  

 

Pedersker 3.9.2020 

 

Tid og sted: torsdag d. 3. september 2020 kl. 19.00 på skolen 

 

Dagsorden 

1. Velkommen - ved bestyrelsesformand Maria Arvidsson   

2. Valg af dirigent – v/ Maria Arvidsson 

Britta Kofoed er valgt. 

3. Valg af stemmetællere - v/ dirigent  

Kaj og Ole Hald  

4. Godkendelse af dagsorden – v/ dirigent 

Godkendt 

5. Bestyrelsen aflægger beretning – v/ Maria Arvidsson 

Bestyrelsen har i løbet af 2019 haft et øget fokus på markedsføring af skolen med henblik på 

at tiltrække flere elever. I skoleåret 2019/20 er det første gang i skolens historie, at elevtallet 

er oppe over 100 elever (102 elever pr. 5/9-2019), men vi kan ikke forvente at nå dette 

indskrivningstal fremover. Den nuværende regerings raslen med sablerne om en nedgang i 

statstilskuddet, den såkaldte koblingsprocent, blev ganske vist ikke effektueret i denne 

omgang, men en eventuel nedgang i tilskuddet vil få store konsekvenser for skolens drift. 

Blandt andet derfor er det vigtigt, at vi sikrer en fast tilstrømning af elever til skolen. Vi skal 

være forældrenes første valg – ikke det andet eller tredje. Vi skal blive bedre til udadtil at 

vise, hvem vi er, og hvad vi står for. På baggrund af dette indledte vi derfor i løbet af 

efteråret under ledelse af en konsulent en missions- og værdiproces med henblik på blandt 

andet at udarbejde tre værdiord, som kunne repræsentere det, vi synes skolen står for. 

Processen var et samarbejde mellem skoleleder, lærere, pædagoger og bestyrelse, og der var 
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bred enighed om de tre værdiord: faglighed – fællesskab – nærvær. Vi er endnu ikke 

kommet helt i mål med dette, men vil arbejde videre på det under 2020. 

 

Økonomisk resultat 

Skolens regnskab i 2019 slutter med et overskud på 332.625 kr. Indtægterne er steget, som 

følge af stigende elevtal. Skolen har nu nedbragt den langsigtede gæld og har ikke 

finansieringsudgifter af betydning. 

 

Vi havde forventet en større investering i kloakforholdende, hvor regnvand og kloak skal 

adskilles, men vi afventer fortsat Bornholms Energi og Forsyning, der skal gøre det muligt. 

Der er derfor udskudt en investering på ca. 175.000 kr. 

 

Hen over efteråret 2019 har der været tre langtidssygemeldte, hvilket har givet øgede 

lønomkostninger. Alle sygemeldte har været af private årsager og ikke af trivselsmæssige 

grunde i forhold til arbejdssituationen. 

 

I december 2019 meldte Børne- og Undervisningsministeriet ud, at støttetilskuddet for det 

kommende finansår 2020 vil falde. Det betyder, at bestyrelsens oprindeligt godkendte 

budget for 2020 bliver omkring 112.000 kr. mindre. 

 

Penge fra tidligere års overskud er blevet sparet op, og skolen har nu en god likviditet. 

Pengene vil blandt andet blive brugt til større vedligeholdelsesopgaver i de kommende år og 

til indbetaling af indefrosne feriemidler grundet den nye ferielov. 

 

Skolen vil selvfølgelig fortsat være fokuseret på at holde omkostningerne nede. 

  

Arrangementer 

Forældrearbejdsgruppen har under året stået for flere succesfulde arrangementer så som 

banko, cykelløb, salg af skrabekalendere, julefest og arbejdsweekender med et flot overskud 

som resultat. Bestyrelsen vil gerne sige tusind tak for jeres indsats. 
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Der mangler til stadighed hjælpende hænder til skolens familiearrangementer, og skolens 

loppemarked i 2019 blev desværre aflyst. Bestyrelsen vil derfor kraftigt opfordre alle 

forældre til at deltage og hjælpe til i de forskellige arrangementer, så at vi fortsat kan have 

en god og velfungerende skole, samt holde skolepengene nede. 

 

Der har været én tovholder, der har været ansvarlig for afholdelsen af skolens 

arrangementer, og bestyrelsen arbejder på en løsning, hvor flere tovholdere skal ind over. 

 

Støtte og partnerskab 

I samarbejde med Pedersker Lokalforening og Naturstyrelsen er der blevet søgt og bevilget 

penge til opførelse af tre shelters oppe i Lynggårdsskoven, og det er bestyrelsens forhåbning, 

at dette vil være med til at styrke skolens friluftslivsprofil yderligere. 

 

Lokalsamfundet udgør en vigtig støtte for skolen. Som skolekredsmedlemmer, gavegivere 

og sponsorer bakker I op omkring skolens arbejde, og fra bestyrelsen skal der lyde en stor 

tak for jeres støtte og engagement. 

 

Skolen har under året indgået en partnerskabsaftale med BOFA (Bornholms kommunale 

affaldsselskab). BOFA har en ambitiøs vision om, at man i 2032 skal stoppe med at 

forbrænde affald og i stedet genanvende alle affaldsressourcer på Bornholm. Med aftalen 

forpligter sig skolen blandt andet til at undervise eleverne i, hvordan man som borger kan 

være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Undervisningsmæssig har det ikke den 

store betydning, da vi allerede i forvejen gør meget af dette i forbindelse med 

undervisningen i skolens profilfag, Friluftsliv. Det falder derfor helt naturligt at indlede et 

samarbejde med BOFA om at uddanne børn og unge til at være ”grønne” medborgere i et 

bæredygtigt samfund. 

 

Det er bestyrelsens overbevisning, at vi har en fantastisk skole med nogle dygtige og 

engagerede medarbejdere, som hver dag gør en kæmpe indsats for, at vores børn skal få en 

god og meningsfuld skolegang. Et sted hvor vores børn glæder sig til at komme skole, og 

bestyrelsen vil gerne sige tusind tak for det fantastiske arbejde I gør hver dag for vores børn. 

 



4 
 

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – v/ kasserer Jesper 

Marker 

Antallet af elever er steget. 

Skolen har et overskud på 332.625 kr. 

7. Forældrearbejdsgruppen informerer om sit arbejde og separat regnskab derfor – v/ 

Vibe Petersen 

Forældrearbejdsgruppen laver ikke længere Banko. 

Cykelløb sep. 19. der blev lavet et overskud på 47.000 kr. 

Ønskebrønden blev brugt til volleyball bane. 

Skrabekalender gav et overskud på 20.690 kr. 

Julefesten gav et overskud på 11.391 kr. eleverne fra 8. klasse hjalp til ved festen, 

og fik derved 1000 kr. til deres skolerejse. 

8. Tilsynsførende fremlægger rapport – v/ tilsynsførende Ole Hald 

Det er Ole Halds vurdering, at skolens undervisning står mål med, hvad der kræves 

i Folkeskolen, og at indholdet i de enkelte fag lever op til kravene i Fælles Mål. På 

skolen oplever jeg kompetente, engagerede lærere og trygge elever. 

Undervisningen er organiseret i samlæste klasser med høj grad af 

undervisningsdifferentiering. Eleverne opdrages til at leve i et samfund med frihed 

og folkestyre, og jeg oplever en høj grad af demokratisk dannelse. Skolens ånd 

præges af åbenhed og imødekommenhed, et godt være – og lærested.  

Der kan læses nærmer på skoles hjemmeside under tilsynsrapport. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til forældrekreds (2 medlemmer)  

Birthe Kristoffersen – modtager genvalg (Genvalgt) 

Jesper Marker – modtager ikke genvalg (Mie Petersen er valgt) 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til skolekreds (2 medlemmer)  

Laura Borne – modtager ikke genvalg (Lea Munch Marker er valgt) 

Mette Lund – modtager ikke genvalg (Katja Tolstrup er valgt) 

11. Valg af suppleant til forældrekreds 

Finni Green 
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Lene Thorsen 

12. Valg af suppleant til skolekreds 

Frederik Tolstrup 

Mikael Hestehave 

For at følge ligestillingsloven så henstilles der til, at både mænd og kvinder stiller op til 

valg til bestyrelsen – både som medlemmer og suppleanter. 

Interesserede bedes meddele det til bestyrelsen pr. mail eller ved selve 

generalforsamlingen. 

13. Eventuelt 

Kaj takker Jespers for hans tid i bestyrelsen. 

Debat omkring arbejdsweekend og rengøring/hovedrengøring. 

 

 

 

Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

i forhold til Covid-19. 

 

 

 

Dirigent: Britta Kofoed                        Referent: Birthe Kristoffersen 

 

 

 


