
Formandens beretning 

 

År 2012 har været et år præget af stabilitet, men også med forandringer. I oktober 2012 sagde vi farvel til 

skoleleder Ole Hald, som efter mange års virke i undervisningssektoren, valgte at gå på efterløn. I samme 

seance sagde vi velkomme til vores nye skoleleder, Matilde Lissau Madsen, som har varetaget skoleleder-

funktionen siden. 

I det øvrige personale har der også været lidt ændringer, idet vores pedel valgte at gå på efterløn, vores 

rengøringsassistent havde for meget arbejde, og var nødt til at gå ned i tid, samt vores sekretær ville prøve 

et andet erhverv. Vi har så sagt velkommen til Jan Christiansen, som varetager en kombineret pedel-

rengøringsassistent stilling, og Marianne Finne, som er vores nye skolesekretær. 

Økonomisk har der været stabilitet, og trods et par ekstraudgifter har vi kunne komme ud med et positivt 

resultat på 42.038 kr. For at kunne fastholde styringen af økonomien har vi valgt at fortsætte med vores 

økonomiudvalg bestående af kasserer, Peter Seide, bestyrelsesmedlem Ulrik Rosendal-Jensen og formand 

Bente Brunke. Månedsvis laves balancer som sendes til vores bankforbindelse i Jyske Bank samt til Matilde 

Lissau Madsen og leder af sfo’en, Heidi Hermansen.  

Undervisningsmæssigt har vi valgt at fortsætte med kooperative learning, og har haft god hjælp af Jens 

Højmark, som har superviseret lærerne, og der har ligeledes været afholdt temadage. 

Vi har også påbegyndt projektet om ”Den digitale Skole”, og vi har haft 2 ansatte og 1 bestyrelsesmedlem 

på et kursus heri.  

Da en digital skole kræver opgraderet IT-udstyr, så er vi begyndt at udskifte skolens IT-park – og i den 

forbindelse har vi været så heldige at have indgået en sponsoraftale med Informi GIS, hvor vi modtager 

deres stationære pc’er, når de udskifter dem.  

I 2013 vil vi arbejde videre med at opgradere pc’erne, herunder se på skolens bærbare pc’er. 

Ligesom de foregående år har vi stadig et godt samarbejde med ”Rytmehuset Villa Bælla”, og projektet 

”Den Røde Tråd” er forsat ved indskrivningerne af børn i vippeordningen. 

Vores børnehaveklasseleder, Mie Hinge, og sfo-leder, Heidi Hermansen, har også indledt et samarbejde 

med ”Rytmehuset Villa Bælla” samt 2 private børnehaver i Snogebæk, Vores Børnehave og Lillemyr, hvor 

der har været arrangeret fællesdage for 0.-1. klasse med børnene i børnehaverne. Samarbejdet førte bl.a. 

også til et spektakulært cirkusshow i efteråret.  

Vores samarbejde med NaturBornholm er også fortsat, og vores overbygningselever møder op ugentligt til 

undervisning på NaturBornholm, hvor de undervises af Ingelise Bjerregård – en lærer, hvis undervisning vi 

køber af Bornholms Frie Idrætsskole. Ingelise går på efterløn om nogen år, og da vi i efteråret fik at vide, at 

vi ville kunne modtage 40.000 kr. fra Kompetencefonden til uddannelse af lærere, så valgte lærerne, at 

pengene skulle bruges på uddannelse af en ny fysiklærer. Vi er derfor glade for, at Christina Hallberg har 

valgt at sige ja til uddannelsen, som kommer til at løbe over 2 år, og dette vil medføre, at hun er væk fra 

skolen 1 dag om ugen.  

Skolen og den lokale idrætsforening, PIF, har længe haft et samarbejde, hvor PIF har brugt skolens 

gymnastiksal til indendørssport i løbet af sæsonen. Samarbejdet er nu udvidet, hvor der planlægges at 



anlægges en 7-mands fodboldbane på marken ved skolen samt der arbejdes på et klubhus ved skolen, så 

elever vil have mulighed for at kunne tage til sport uden at forældrene behøver køre dem. 

I 2012 valgte vi at prioritere en renovering af skolens lærerværelse og skolens kontor – dette bl.a. med 

baggrund i at gulvet var i så dårlig stand, at det sank flere steder, og der var brug for bedre arbejdsforhold 

for de ansatte. 

Lærerværelset er blevet ændret med hjælp fra de ansatte, så det blev et lokale, der nu udstråler ro og 

harmoni, og selve arbejde med indretningen er foregået ved samarbejde mellem Ole Hald og en gruppe 

bestående af repræsentanter fra de ansatte. Sponsorer har også bidraget godt til lokalerne. 

Forældrekredsen, skolekredsen og skolen hører unægtelig sammen, og denne skole drives ved stort 

forældre-og skolekredsengagement – et engagement som ikke kan undværes. Forældre- og skolekredsen 

har afholdt arbejdsdage, rengøringsdag, cykelløb, julefest, juleskrabekalender og banko, og dette bidrager 

til sammenholdet på skolen samt til skolens økonomi. 

På Friskoleområdet er der kommet nye krav til den tilsynsførende, og et af dem er, at en tilsynsførende skal 

certificeres før, de må være tilsynsførende. Dette for at sikre kvaliteten af tilsynet.  

Vores tidligere tilsynsførende Winnie Larsen Jensen stoppede ved udgangen af oktober 2012, og 

forældrekredsen valgte derfor den certificerede, Susanne Engset, som ny tilsynsførende.  

Fremtiden bringer mange spændende ting med sig. På det offentlige område er der en ny skolereform, og 

denne vil nok komme til at påvirker os på den ene eller anden måde – men da vi er friskole, er det stadig os 

selv der bestemmer, så længe vores elever opnår de mål, der er fastsat. 

Vi har haft en stor udfordring med vores fyr og tilhørende skorsten gennem de sidste kolde vintre, så derfor 

har bestyrelsen besluttet at prioritere denne opgave, så vi har et velfungerende fyr – og i forbindelse med 

det får vi også ordnet vore musiklokale. 

Undervisningsmæssigt fortsætter vi med projektet ”Den digitale Skole”, Cooperative Learning og vil 

begynde at se på skolens profil. 

Fra bestyrelsens side vil vi sige tak til jer alle, elever - forældre – skolekreds – ansatte – sponsorer, for det 

store arbejde I laver, for at vi har en fantastisk skole. 

 

/Bente Brunke, 13.05.13 


