Generalforsamling Vejen Friskole
den 20. April 2017
1. Valg af dirigent
- Steen Nielsen vælges

2. Bestyrelsen aflægger beretning
-

Bestyrelsen har i år arbejdet med forskellige fokusområder indenfor trivsel og læringsmiljø,
samarbejde, profil og kommunikation.
a) trivsel: trivsel er vigtig for læring men også et væsentlig ”mål” i sig selv. Gruppen
har arbejdet på hvad der skaber god trivsel på VF og har haft et fokus på både elev, personale- og forældreperspektiv.
b) forældresamarbejde: samarbejdet imellem forældre har stor betydning for.
klassens fællesskab og trivsel. Gruppen har fokuseret på hvordan det gode
samarbejde sikres.
c) profil: Gruppen har fokuseret på både profilering udadtil men også på at finde
væsentlige fokuspunkter, der skal arbejdes på in-house.
d) kommunikation: Gruppen har arbejdet med hvad god kommunikationspraksis er.

-

Formanden takker på bestyrelsens vegne for den store opbakning, der var til den sidste
arbejdsdag.
Formanden takker generelt for det gode samarbejde med forældre samt lokale udvalg i
form af støtteforeningen, multihuset, Læborg Lokalråd, LGU, spejderne, Familie&Samfund.

Beretningen godkendes.

3. Skolelederens beretning
-

-

-

-

Den nye tilbygning er blevet taget godt i brug. Sløjdlokalet og det gamle
administrationslokale er også renoveret. Sidstnævnte lokale i forbindelse med den
generelle renovering, der skal være af lillegangen. Disse renoveringer har betydet, at der i
år er et mindre overskud end budgetteret med.
Fællesskabet på skolen er helt unikt og derfor kommer skolen aldrig til at betale sig fra fx
alle renoveringer samt hovedrengøring. At lave noget sammen i et fællesskab og for et
fællesskab er en dyd, som skolen vægter meget højt.
Den nedgang i elevtal, der kunne berettes om til sidste års generalforsamling, er der blevet
kompenseret for i løbet af dette skoleår. Bl.a. er der kommet 6 elever mere i 4. Klasse, inkl.
5 piger.
Børnehaven er i fuld drift og der er blevet opnormeret med en pædagogstilling i form af
Malene. Susanne er på barsel og i hendes sted er Tine ansat.
På skolen er der ansat 2 lærere i år: Thomas Rask, Chris (opsigelse efter barsel)
Theodor Clausen,
Helle Rønnow er blevet ansat som trivselspædagog. Hun kommer fra en stilling på
Grønvangskolen.

-

-

-

-

Susanne Hauberg er tilbage på skolen igen efter sommerferien, og kommer fra en stilling på
Vejen Musikskole. Hun skal agere musik- og matematiklærer. Der vil også blive etableret en
musikskole på VF.
Ellen hjælper administrativt til samt kører bussen. Hun arbejder på hjemmesiden, og den er
snart fuldt oppe at køre.
Skolens 2 sponsorbørn igennem Help Africa projektet skulle på besøg den 27. April, men
pga. bureaukrati i Uganda udskydes dette. De forventes at komme 2. uge i maj. De vil
formentlig skulle have privat indkvartering.
Som der blev nævnt til sidste års generalforsamling, er det væsentligt at bestyrelsen har
andre fokusområder end økonomi og byggeri. Dette har der været stort fokus på i år, og
det er et håb, at dette arbejder fortsætter. Bl.a. blev bestyrelse, forældreråd og forældre
inspireret af foredragsholderen Jens Andersen til ex. at få opstartet spis-på-tværs grupper.
Dette afspejler i høj grad VF’s Grundtvig/Koldske værdier.
Samarbejdet med personale, forældre og lokale udvalg værdsættes højt.

Beretningen godkendes.

4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
- Kasseren opfordrer alle interesserede til at bede om VF årsregnskab.
- Resultatet er mindre end budgetteret med, og væsentligt mindre end sidste år. Dette bl.a. fordi
der blev indhentet et godt tilbud på renovering af natur/tekniklokale, som først var budgetteret
med i en 2020-plan.
- Økonomien er stærk – og stærkere end de fleste friskoler - men skolens forældre opfordres til at
hjælpe til samt søge sponsorater og etablere en god vi-hjælper-alle-til ånd, så pengene kan blive
brugt bedst muligt til gavn for vores børn.
- Kasseren takker for et godt samarbejde, og fratræder som kasserer ved denne generalforsamling.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Søren Wamsler, Lars Christensen, Torben Bertelsen, Anette Bøgen Kristensen. (Torben
Bertelsen og Lars Christensen modtager ikke genvalg).
-

Mona og Randi vælges som stemmetællere.
Lars Friis gennemgår reglerne vedr. forældrekreds og skolekreds.

Forældrekreds:
-

Rune stiller op. Han har i indeværende skoleår været suppleant og han er formand for
vedligeholdelsesudvalget af lillegangen. Rune har et Emma i B.H. og Ida i 1. klasse.
Allan er ny forældre på skolen og har tidligere været i bestyrelsen på Østerbyskolen. Han
har Elliot i 3. Klasse.
Søren Wamsler genopstiller efter en del år i forældrebestyrelsen og er optaget af skolens
profil. Han har Sebastian i 7. Klasse.

-

Annette Bøgen genopstiller efter 2 år i forældrebestyrelsen. Annette har været en del af
ansættelsesudvalg og fokuserer på de blødere værdier i form af samarbejde og
kommunikation. Annette har Aleksander i B.H. og Christoffer i 2. klasse.

Annette og Rune vælges.

Skolekreds:
-

-

Karsten Kipp stiller op. Han har været en del af årets projektgruppe ”forældresamarbejde”
og har været en del af børnehavens forældreråd. Han har Rasmus og Line i B.H. Line er
kommende skolebarn.
Allan stiller op.
Søren stiller op.

Karsten og Søren er valgt til skolekredsen

Suppleanter:
-

Allan stiller op.
Dorthe stiller op. Hun har Sofie i 1. Klasse. De bløde værdier i form af samarbejde og
kommunikation.

Allan og Dorthe vælges. Dorthe vælges i skolekredsen. Allan i forældrekredsen.

Imens der tælles stemmer op:
a) Rasmus præsenterer skitser over projekt renovering-af-lillegang:
-

3-4 toiletter, mere garderobeplads med en indgang for sig selv, stort fællesrum og en gang
med skinner til Zap-plader, der gør at gangarealet kan udnyttes bedre.
Målet er at det står færdig 1. August. Der er brug for forældrekræfter til bl.a. at vælte nogle
vægge. Der indkaldes til et møde hvor frivillige hverves. Næstsidste uge før sommerferien
er der lejrtur og ugen inden da emneuge, hvor der skal arbejdes

b) Annette læser skolens tilsynsførendes rapport op (da Peter Dahl selv er forhindret i at deltage grundet
et anden generalforsamling).
-

Samlet vurdering: VF er en god skole, med et godt klima, visionær ledelse, fagligt dygtige og
velforberedte lærere. Forældre kan være trygge ved at sende sine børn på VF.

c) Repræsentanter fra de 4 projektgrupper fortæller kort om årets arbejde (se vedhæftede slides)

7. Indkomne forslag
- Der er ingen indkomne forslag

8. Evt.
- Rune beder om forældrenes hjælp til at blive en del af vedligeholdelsesudvalget – der tages gldeligt imod
arbejdskraft samt sponsorater.
- Indkøb af den nye bus roses.

