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Formandens beretning 2010/2021 
 

Indledning 
Her kommer beretningen fra skolebestyrelsesformanden. 

Det i får at høre vil, som det plejer være en positiv beretning som har de samme overskrifter som de 

seneste år. Plus lidt mere.  

Sidste år på generalforsamlingen sagde jeg følgende: Heldigvis ser det nu ud til der kommer normalt 

lignende tilstande i samfundet generelt, og dermed også i skolerne. Vi krydser alle sammen fingrene for at 

det næste skoleår kommer til at forløbe uden den slags knaster.   

Vi kan vist roligt sige at jeg blev klogere, men det skal ikke holde mig fra at ønske det næste skoleår bliver 

med mindre fokus på pandemi og mere fokus på skole-  

Coronas påvirkning på skolen HAR været enorm for alle der har med skolen at gøre. Hjemsendelser har 

betydet at undervisningen af alle elever på teams er blevet almindelig, og både børn og voksne færdes 

hjemmevandt i den verden. 

Ros til lærer og ledelse på skolen for håndteringen af nedlukningen. Det er blevet håndteret professionelt 

og uden rysten på hånden når der skulle tages beslutninger.  

Der er mange elever på skolen, der er tæt på fyldt op i alle klasser og der er et personale på skolen der 

løfter opgaverne med stort fagligt engagement og god kompetence. Dette er heldigvis et billede vi har set 

som det almindelige, på forberedelsesskolen igennem nu mange år. 

De fyldte klasser indikerer at vi gør et godt stykke arbejde med de ting der skal til for at lave god skole.  

 
 

Bestyrelsesarbejdet: 
Også bestyrelsesarbejdet har været ramt af ikke at have muligheden for at holde møder som vi plejer, 

faktisk i langt det meste af skoleåret.  Vi har dog alligevel fået lavet en del i dette skoleår og har haft mange 

gode emner oppe på de møder det er lykkes at holde, med mange konstruktive diskussioner som følge.    

Jeg nævner lige nogle enkelte at de væsentligste emner fokus har været arbejde med i år: Det har handlet 

om bla kultur og fastholdelse af skolens værdier hos eleverne.           

Kulturen på skolen har været oppe på flere møder. Det har den fordi vi i bestyrelsen, sammen med 

skoleledelsen har været opmærksomme på at det ikke er nemt at fastholde en kultur i en skole hvor 

eleverne ikke er fysisk til stede. Den udfordring findes der nok ikke en hurtig løsning på, men med små 

opmærksomheder og tiltag, kan vi tilstræbe at skolens ånd fastholdes bedst muligt hos flest muligt.  

Det betyder vi kommer, alle sammen til at arbejde med værdier og kultur i endnu højere grad end vi er 
vandt til i de næste skoleår. Det er altså ikke en nem opgave, men med det fokus den får er jeg 
fortrøstningsfuld i forhold til at få hele skolen igennem, og få fastholdt de værdier vi prioriterer og er stolte 
af. 
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Igen været de fysiske rammer også været et gennemgående tema. Huset lidt nede af Hobrovej er nu 

afleveret endeligt fra vores entreprenører og er heldigvis kommet i drift her i den sidste del af skoleåret. Så 

nu har vi fået skabt mulighed for de m2 vi har brug for. Vi må håbe det bliver muligt at lave en fejring af at 

byggeriet er færdigt, hvor vi kan invitere interesserede til at se hvad vi har lavet, og også for at profilere os 

lidt (blære os). 

Det næste der skal arbejdes med er vores "gamle" bygning der nu skal have et renovering og en tilpasning, 

så vores bygninger samlet kommer til at passe perfekt til de funktioner vi ønsker at putte ind i dem.  

Når vi er i mål med den byggesag, vil det næste behov for tilpasning af vores rammer sikkert opstå.  Det 

tænker jeg fordi vi har en skole der er bundet op på mange traditioner, men bestemt også en skole der ser 

frem og ser de nye trends der er i skoleverdenen og i samfundet og tilpasser sig dertil.  

 

 

Økonomien: 
Lidt om skolens økonomi: 
Økonomien på skolen ser igen i år god ud. Vi har igen et ekstraordinært stort overskud på driften der giver 
os tryghed og mulighed for at agere hvis der opstår behov i skolens drift. 
Overskuddet på vores drift er igen i år ekstraordinært stort fordi vi søger at polstre os til færdiggørelsen af 
vores byggeplaner. 
 
Men… Nu er det store byggeri ved at være afsluttet og vi vil gerne flytte vores fokus lidt. Vi vil fortsat gerne 
have en skole med et fornuftigt resultat, men også have fokus på at få penge investeret i driften på andre 
måder.  
 
Det er den fyldte skole der giver os mulighed for at lave et så godt resultat, så igen må jeg rose den måde 
der drives skole på. Det er det der fylder klasserne.  
 
Skolens revisor vil gennemgå regnskabet senere.  
 
 

Rollen som formand/forældre  
Jeg har ikke som de foregående år haft min faste gang på skolen men har ofte været involveret lidt på 
afstand. Det er lykkes godt at få håndteret de administrative ting der er i alle skoleår og en dialog med 
skolens ledelse har der også jævnligt været.  
Men nu vil jeg gerne tilbage til at vi kan komme på skolen når der er brug for det. 
 
Min mindste går nu i 5 klasse og også af den grund har jeg har ikke længere daglig gang på skolen. 
  
5 klasse har været måttet lide under mangel på en skolefest hvor de ville præsentere et skuespil, skolens 
mentorordning er ikke kommet i gang som den plejer osv osv.   
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Det er på trods af det lykkes lære teamet omkring klassen at få gennemført et skoleår med masser af læring 
og også med skuespil, og kontakt med hinanden virtuelt og fysisk alle de gange det har været muligt. 

 

 

Afslutning 
Min afslutning på beretningen lyder også lidt som de forrige år. Men det betyder ikke at det bare er en 
kopi, men det er faktisk noget jeg mener:  
Alle på og omkring skolen skal have en tak for et godt samarbejde. Herunder børn, forældre, lærere og 
(teknisk administrativt personale) der alle er med til at forme forberedelsesskolen og gøre det til den skole 
det er. 
Jeg vil også takke skoleledelsen for et godt positivt samarbejde i bestyrelsesarbejdet og i det samarbejde vi 
har omkring skolen.   
De øvrige medlemmer i bestyrelsen vil jeg takke for den store og kompetente indsats der er lagt for dagen i 
forbindelse med bestyrelsesmøder og i forbindelse med de følgeaktiviteter der er. Det har været en 
fornøjelse at være med til.  
 
Med dette overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 

 

 

 

 

 


