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Referat af ordinær generalforsamling på Viby Friskole 

	  
Tirsdag	  d.	  29.	  april	  2014	  kl.	  19	  	  

	  
Inden	  generalforsamlingen	  blev	  skolens	  nye	  multibane	  officielt	  indviet	  ved	  et	  arrangement,	  hvor	  de	  
mange	  sponsorer	  var	  inviteret	  og	  blev	  takket.	  

	  
Dagsorden:	  
	  

Sang	  og	  velkomst	  ved	  Søren	  Rotvig	  Erichsen	  
	  
1) Valg	  af	  dirigent	  og	  stemmetællere	  

Dirigent:	  Finn	  Jørgensen	  	  
Stemmetællere:	  Anne	  Carlsen	  og	  Annette	  Adamsom	  
Dirigenten	  konstaterede	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovligt	  indkaldt.	  

	  	  	  
2) Beretninger	  fra	  bestyrelsen	  og	  skolelederen	  

Beretning	  fremlagt	  af	  bestyrelsesformand	  Søren	  Rotvig	  Erichsen	  og	  bestyrelsesmedlem	  
Susanne	  Fabricius	  (Powerpointslides	  lægges	  på	  skolens	  hjemmeside)	  
• Præsentation	  af	  hele	  bestyrelsen.	  
• Status	  for	  Viby	  Friskole	  	  

• Stor	  elevsøgning	  
• Trivselsmåling	  viser	  god	  elevtrivsel	  
• Fagligt	  højt	  niveau	  –	  tilsynsførendes	  beretning	  
• Sund	  økonomi	  
• Velfungerende	  SFO/	  klub	  
• Begrænset	  afgang	  af	  elever	  
• Lav	  personaleomsætning	  
• Gode	  fysiske	  rammer	  

• Nye	  ting	  der	  påvirker	  os	  og	  hvad	  har	  vi	  gjort?	  
• Faldende	  tilskud	  –	  forøgelse	  af	  klassekvotient	  
• Folkeskolereformen	  –grundig	  beslutningsproces	  
• Nye	  arbejdstidsregler	  
• Renoveringer	  og	  vedligeholdelsesefterslæb.	  

• Gennemgang	  af	  bestyrelsens	  arbejde	  med	  visioner,	  ideer	  og	  tanker	  fra	  
generalforsamlingen	  2013	  
• Globalisering,	  sprog	  og	  rejser	  -‐	  åbningstid	  i	  SFO/klub	  –	  bevægelse,	  mad	  og	  sundhed	  –	  

klassekvotient	  –	  musik	  og	  kreativitet	  
• Bearbejdning	  af	  idéer	  fremlagt.	  	  
• Skolereformen	  har	  dog	  sat	  arbejdet	  med	  disse	  visioner	  lidt	  på	  pause.	  

• Ledelsesberetning	  fra	  Per	  Krøis	  Kjærsgaard	  (se	  bilag	  på	  hjemmesiden),	  herunder:	  
• Input	  fra	  forskellige	  lærere	  
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• Beretning	  fra	  SFO/klub	  Ved	  Annette	  Vedsted	  Andersen:	  I	  klubben	  er	  der	  nu	  nogle	  
dage	  med	  to	  voksne,	  det	  har	  givet	  mulighed	  for	  flere	  ture	  og	  aktiviteter.	  Der	  er	  startet	  
månedens	  fødselsdag.	  En	  computerfri	  dag.	  I	  SFO	  har	  de	  meget	  fokus	  på	  trivsel.	  
Eleverne	  skal	  f.eks.	  give	  hånd	  når	  de	  skrives	  ind.	  Eleverne	  skal	  selv	  være	  med	  til	  at	  
tage	  ansvar,	  ved	  at	  sætte	  et	  skilt	  om,	  hvor	  de	  er	  i	  huset.	  Der	  bliver	  arrangeret	  en	  
månedsfest.	  Trivsel	  kan	  udmønte	  sig	  ved	  at	  der	  tages	  hånd	  om	  en	  mindre	  drenge-‐
/pigegruppe.	  Hjemmesiden	  er	  kommet	  op	  at	  køre.	  Den	  understøttende	  undervisning	  
sker	  allerede	  i	  høj	  grad.	  

• Elevrådsformand	  v/	  Karoline	  Mortensen:	  Karoline	  og	  Maria	  har	  som	  
elevrådsrepræsentanter	  været	  på	  kursus	  i	  Jylland	  om	  folkeskolereformen.	  Elevrådet	  
har	  arrangeret	  gallafest	  i	  overbygningen,	  hjulpet	  med	  salg	  af	  kaffe/kage	  til	  
arrangementer	  –	  pengene	  går	  til	  deres	  fælleskasse.	  Der	  er	  lavet	  to	  elevråd	  –	  
ældsterådet	  (6.-‐9-‐	  klasse)	  og	  storrådet	  (alle	  klasser	  fra	  1.-‐9.	  klasse).	  Der	  har	  været	  et	  
stort	  fællesmøde.	  Det	  skal	  fremover	  være	  to	  til	  tre	  gange	  om	  året.	  I	  øjeblikket	  er	  
elevrådet	  i	  gang	  med	  at	  beslutte,	  hvad	  pengene	  i	  fælleskassen	  skal	  bruges	  til.	  	  	  

	  
3) Det	  reviderede	  regnskab	  forelægges	  til	  orientering	  ved	  kasserer	  Klaus	  Sørensen.	  	  

• Resultat	  for	  2013	  –	  regnskab:	  Overskud	  på	  496.915	  kr.	  -‐	  Men	  dette	  er	  mere	  end	  brugt	  til	  
større	  investeringer,	  som	  forbedrer	  skolen.	  

• Oversigt	  over	  budget	  2014	  og	  udsigt	  til	  2015.	  Det	  var	  disse	  scenarier,	  som	  udløste	  
bestyrelsens	  beslutning	  om	  hævelse	  af	  klassekvotient	  

• Planlagte	  investeringer	  i	  2014	  og	  2015:	  renovering	  af	  tag,	  bruserum,	  arbejdsrum	  til	  lærere	  
	  

4) Skolens	  certificerede	  tilsynsførende	  aflægger	  beretning,	  v/	  Laura	  Lundager	  Jensen(Se	  rapport	  
på	  skolens	  hjemmeside).	  	  
Den	  tilsynsførende	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  en	  fornøjelse	  at	  komme	  på	  tilsyn	  skolen.	  Hun	  
kan	  kun	  anbefale	  stedet	  og	  kan	  bekræfte	  at	  skolen	  står	  mål	  med	  folkeskolen.	  I	  forhold	  til	  
folkeskolereformen	  foregår	  der	  allerede	  rigtig	  meget	  på	  denne	  skole,	  af	  det	  der	  bliver	  
foreslået	  i	  reformen.	  Inklusion	  foregår	  i	  stor	  stil.	  Laura	  kigger	  på	  om	  alle	  i	  en	  klasse	  inkluderes	  
og	  ikke	  kun	  de	  børn	  der	  har	  en	  diagnose.	  Det	  blev	  sidste	  år	  vedtaget,	  at	  Laura	  Lundager	  
Jensen	  også	  skal	  føre	  tilsyn	  i	  SFO/klub,	  selvom	  dette	  ikke	  er	  et	  krav.	  	  Hun	  har	  her	  haft	  
samtaler	  med	  de	  ansatte	  og	  haft	  fokus	  på:	  Hvordan	  trives	  børnene?	  Følges	  der	  op	  på	  
konflikter	  og	  aftaler?	  Er	  børnene	  trygge?	  Sker	  der	  noget?	  Det	  er	  vurderingen	  at	  SFO	  og	  klub	  til	  
fulde	  er	  på	  linje	  med	  skolens	  øvrige	  profil	  og	  pædagogiske	  linje.	  	  

	  
	  
	  
5) Fremlæggelse	  af	  skolens	  tanker	  omkring	  Viby	  Friskole	  og	  folkeskolereformen,	  bl.a.:	  

• skoledagens	  længde	  og	  struktur	  
• fag	  og	  indhold	  
• Debat	  og	  spørgsmål	  fra	  de	  fremmødte:	  

• Skal	  børnene	  gå	  mere	  i	  skole	  næste	  år?	  Svar:	  Set	  over	  en	  bred	  kam,	  hæves	  timetallet	  
kun	  med	  en	  ugl.	  lektion,	  da	  skolens	  timetal	  i	  forvejen	  er	  meget	  højt.	  Der	  kan	  dog	  
forekomme	  variationer.	  
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• Spørgsmål:	  Kunne	  forsøget	  med	  den	  forlængede	  åbning	  i	  SFOén	  ligge	  i	  vinterperioden	  i	  
stedet	  for	  sommerperioden?	  Svar:	  Vi	  holder	  fast	  ved	  forsøgsperioden	  fra	  maj	  til	  
november,	  da	  behovet	  vurderes	  at	  være	  repræsentativt.	  

• Spørgsmål:	  	  Ændring	  i	  dagsstrukturen.	  Er	  der	  sket	  noget	  på	  det	  område?	  Vi	  startede	  med	  
et	  rent	  bord,	  men	  kom	  frem	  til	  en	  dagligdag	  der	  ligner	  den	  vi	  har	  i	  dag.	  Vi	  har	  indsat	  2x3	  
ugers	  fordybelsesperioder.	  

• Spørgsmål:	  To	  forældre	  har	  skrevet	  et	  længere	  brev	  om	  deres	  tanker	  om	  skolereformen	  og	  
Viby	  Friskoles	  pædagogiske	  profil.	  De	  fremsatte	  ønske	  om	  at	  sende	  det	  ud	  til	  alle	  forældre	  
og	  kigge	  nærmere	  på	  det.	  Svar:	  Skolereformen/	  vores	  udvikling	  er	  ikke	  slut	  her,	  men	  
fortsætter	  og	  skal	  gerne	  blive	  ved	  med	  det.	  Der	  opfordres	  til,	  at	  de	  to	  forældre	  deltager	  på	  
dialogmøderne,	  hvor	  deres	  tanker	  kan	  deles	  vendes	  med	  de	  øvrige	  forældre	  på	  skolen.	  

• Spørgsmål:	  Er	  der	  en	  tidshorisont	  for	  folkeskolereformens	  intention	  om	  at	  hæve	  det	  
faglige	  niveau,	  så	  8.	  klasse	  kommer	  op	  på	  9.	  klasses	  niveau?	  Svar:	  	  Der	  er	  ingen	  
tidshorisont.	  Det	  hedder	  ”på	  sigt”.	  De	  stigende	  faglige	  krav	  vil	  afspejles	  i	  	  folkeskolens	  
”fælles	  fagformål”	  for	  fagene.	  Dem	  vil	  vi	  naturligvis	  ”stå	  mål	  med”	  

• Spørgsmål:	  Skolen	  har	  engelsk	  i	  indskolingen,	  men	  ikke	  skemalagt	  som	  en	  lektion	  om	  
ugen.	  Er	  der	  gjort	  overvejelser	  om,	  hvordan	  skolen	  tegner	  sig	  udad	  til	  mht.	  dette	  og	  mht.	  
den	  hævede	  klassekvotient.	  Svar:	  Ja,	  det	  har	  vi	  overvejet	  det	  og	  haft	  med	  i	  vores	  
betragtninger.	  	  

• Kommentar:	  Vi	  har	  flere	  forskellige	  forældre,	  som	  har	  hver	  deres	  forventning	  til,	  hvad	  en	  
grundtvig/koldsk	  friskole	  skal	  	  være.	  Vi	  skal	  fortsat	  bygge	  bro	  mellem	  de	  bogligt	  faglige	  og	  
de	  praktisk/musisk	  faglige.	  	  

• Kommentar:	  Det	  har	  været	  en	  rigtig	  positiv	  proces	  som	  forældre	  at	  være	  med	  i	  arbejdet	  
med	  folkeskolereformens	  indvirkning	  på	  Viby	  Friskole,	  bl.a.	  på	  dialogmødet	  for	  alle	  
forældrene.	  

• Kommentar:	  Vigtigt	  at	  overveje,	  hvorfor	  man	  laver	  forandringer	  og	  hvordan	  der	  følges	  op	  
på	  dem.	  

• Kommentar:	  Det	  ville	  give	  mere	  mening	  at	  sige	  folkeskolen	  skal	  stå	  mål	  med	  friskolen	  og	  
ikke	  omvendt.	  Denne	  skole	  arbejder	  på	  et	  helt	  andet	  fundament	  end	  de	  gør	  i	  
folkeskolerne.	  

• Spørgsmål:	  Har	  vi	  overvejet	  at	  bruge	  hjemmesiden	  i	  højere	  grad,	  for	  at	  profilere	  vores	  
tiltag	  og	  forklare	  hvorfor	  vi	  gør	  som	  vi	  gør.	  Svar:	  Det	  er	  en	  god	  pointe,	  	  som	  bestyrelse	  og	  
ledelse	  vil	  have	  fokus	  på.	  

• Spørgsmål:	  Hvordan	  kan	  pædagogerne	  tænkes	  med	  længere	  op	  i	  skolen	  (På	  mellemtrin	  og	  
overbygning)?	  	  	  Svar:	  Det	  er	  en	  god	  idé,	  som	  der	  skal	  tænkes	  i	  fortsat.	  Dog	  har	  vi	  på	  skolen	  
også	  ressourcemæssige	  begrænsninger.	  Hver	  gang	  vi	  laver	  et	  nyt	  tiltag,	  skal	  vi	  finde	  
pengene	  et	  andet	  sted.	  Det	  er	  en	  svær	  manøvre.	  

	  
	  

6) Valg	  af	  4	  bestyrelsesmedlemmer	  (3	  for	  forældrekredsen	  og	  en	  for	  skolekredsen)	  
På	  valg	  er:	  

• Klaus	  Sørensen	  (forældrekredsen)	  –	  modtager	  genvalg	  
• Søren	  Rotvig	  Erichsen	  (forældrekredsen)	  –	  modtager	  genvalg	  
• Susanne	  Fabricius	  (forældrekredsen)	  –	  modtager	  genvalg	  
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• Bent	  Købke	  (skolekredsen)	  –	  modtager	  ikke	  genvalg	  
	   	  
Følgende	  opstiller:	  

• Nicoline	  Juhl	  –	  opstiller	  
• Peter	  Mandel	  –	  opstiller	  
• Rolf	  Adamson	  –	  opstiller	  
• Klaus	  Sørensen	  (forældrekredsen)	  –	  modtager	  genvalg	  
• Søren	  Rotvig	  Erichsen	  (forældrekredsen)	  –	  modtager	  genvalg	  
• Susanne	  Fabricius	  (forældrekredsen)	  –	  modtager	  genvalg	  

	  
Tre	  blev	  valgt	  på	  vegne	  af	  forældrekredsen:	  

• Klaus	  Sørensen	  
• Søren	  Rotvig	  Erichsen	  
• Susanne	  Fabricius	  

	  
Der	  var	  68	  afgivne	  stemmer	  

	   	  	   	  
En	  blev	  valgt	  på	  vegne	  af	  skolekredsen:	  

• Rolf	  Adamson	  
	  

Der	  var	  69	  afgivne	  stemmer	  
	  

7) Valg	  af	  to	  suppleanter	  	  
	   Valgt	  blev:	  

• suppleant:	  Peter	  Mandel	  for	  forældrekredsen	  
• suppleant:	  Nicoline	  Juhl	  for	  skolekredsen	  
	  
Der	  er	  afgivet	  67	  stemmer	  

	  
8) Indkomne	  forslag	  –	  ingen	  

	  
9) Eventuelt	  

	  
Spørgsmål:	  Hvad	  er	  forskellen	  på	  skolekredsen	  og	  forældrekredsen?	  Svar:	  Forældrekredsen	  er	  alle	  
forældre	  med	  børn	  på	  skolen.	  Skolekredsen	  består	  af	  forældrekredsen	  samt	  medlemmer	  af	  skolens	  
støttekreds	  (skolekreds).	  
	  
	  
	  
	  
Finn	  Jørgensen	  	   	   	   Sanne	  Sanddal	  Poulsen	  
Dirigent	   	   	   	   Referent	  

	  
	   	  


