
Beretningforgangne år 
 
 
Kære generalforsamling 
Så prøver vi igen. Det er vores mål at gøre det kort og præcist. Mon ikke det delvist mislykkes igen i år. 
I sidder måske og ruger på spørgsmålet: Har de egentlig lavet noget i bestyrelsen i det forgangne år? Ja det 
det har vi faktisk. 
 
Byggeriet 
Sidste år til generalforsamlingen sad vi midt i byggerod. Vi byggede for ca. 5,6 mill. Og resultatet sidder vi i, 
i aften.  
Det blev en omgang der trak tænder ud særligt for dem der skulle arbejde med at drive skole midt i det 
hele. Der var sværdslag undervejs men jeg kan konstatere at vi har fået byggeri i høj håndværksmæssig 
kvalitet til en fair pris.  
Byggeriet blev som bekendt reduceret lidt i forhold til de første optimistiske drømme.  Det betyder at vi 
stadig har et par punkter vi gerne vil have gennemført i forhold til byggeri. En drøm er et stort lyst lokale 
hvor alle de kreative fag kan være. Men det vender vi tilbage til. 
 
Børnehaven 
I det forgangne år, har vi prøvet til med en overtagelse at Børnehaven Uhrskoven.  
Det kunne som bekendt ikke hænge sammen, og vi skrinlagde prjektet igen. 
Det blev en proces der gav anledning til undren og forskellig kritik.  
Det er min overbevisning at vi tog tingene i den rækkefølge der var mest rigtig, og meldte så klart ud som vi 
kunne også selvom det gav anledning til usikkerhed nogen steder og selvom der gik forskellige fantasifulde 
historier bl.a. i byrådet. 
Jeg glæder mig over at vi efterfølgende er kommet i gang med et godt samarbejde med Uhrskovens ledelse 
og bestyrelse, som vi forventer os meget af. 
 
Skolemad 
Igen i år har vi snakket mad. 
Der er indført en frugtordning hvor alle får frugt hver dag i skolen. 
Der er indført obligatorisk fritter-cafe, hvilket har gjort det nemmere for personalet at styre. 
Vi har lukket kiosken ned for at fremme vores kostpolitik og for at styrke skolemadsordningen. 
Desværre har det ikke rigtig flyttet noget på vores skolemad. Ordningen benyttes stadig kun at ca. 1/3 af 
eleverne og nå vi regner på det, hænger det ikke sammen økonomisk. Personalet har gjort forskellige 
krumspring for at få tingene effektiviseret, med vi må nok erkende at det ikke er realistisk at lave 180 
ugentlige måltider for 18,- /stk.  individuelle bestillinger. 
Vi er bevidst om at der er mange holdninger til skolemad, og vi har ikke nogen forkromet løsning. 
Skal prisen op? Eller skal flertallet af elever være med til at betale skolemaden for et mindretal?  
Kan det købes ude i byen? Eller skal vi helt afskaffe ordningen?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Penge 
Vi snakker meget om penge. 
Vores resultat blev i år lige knap så vildt som sidste år. 
Genopretningspakken begynder at gøre sine grimme gerninger i vores regnskab. Samtidig er vores elevtal 
en anelse vigende i det kommende år. 
På den ene side skal vi sørge for en ansvarlig økonomi, på den anden side skal vi ikke generere store 
overskud, med bruge pengene på at drive kvalitetsskole. 
 
Der har været forskellige spareforslag: 

- Skal vi droppe skolemadsordningen? 
- Skal vi lukke svømmebadet (den er dyr i drift og står over for en renovering) 
- Skal vi bede overbygningseleverne om at tage deres egen pc med i skole. (Der er mange der har en 

alligevel) 
Modsat er der flere ting som vi i bestyrelsen gerne vil gennemføre til gavn for kvaliteten. – dyre ting. 
Men man kan jo ikke både blæse og have mel i munden – eller kan man? 
Vi har i hvert fald forsøgt. 
 
Da vores skolepenge ligger i den billige afdeling af gennemsnittet, vælger vi at genindføre den 
ekstraordinære stigning på 5 % på skolepengene som vi sløjfede sidste år. 
 
Til gengæld sparer vi ikke noget væk. 
 Tværtimod har vi besluttet at putte omkring en halv lærerstilling mere ind i undervisningen bl.a. til 
overbygningen for at styrke sprogundervisningen. 
I sidste ende er undervisning vores kerneydelse og den vigtigste vare vi kan levere. 
 
Til sidst 
Nogen gange er det kompliceret og indviklet. 
Nogle gange er vi ikke enige. 
For det meste er der ingen facitliste. 
Men vi gør det vi kan for at navigere skuden fremad. Vi synes det er en spændende udfordring og vi gider 
fordi vi har jeres opbakning 
 
Tak 
 
 
 
 


