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Det er i dag et vejr… sang vi og det passede så fint. Solen skinnede, og der var smil og godt humør 

blandt fremmødte forældre og personale. Dog må vi sige, at vi havde ønsket os, at endnu flere 

havde fundet vej til årets generalforsamling. Det håber vi, at vi kan gøre bedre til næste år. Det er 

en vigtig aften for skolen. 

Thomas Jensen var valgt som dirigent og sørgede for at alt kørte efter planen.  

Først lyttede vi til formandens (Stefan Siegler) beretning: Det fremhæves, at generalforsamlingen 

nu er tilbage i mere vante rammer, hvad angår form og rammer. Vi kan nu nyde både smørrebrød 

og et tættere samvær uden corona-restriktioner. Han kommer ind på nogle udfordringer i 

fribørnehuset, som han håber snart, vil vende til det bedre. 

Stefan retter sin tak til pedellerne på skolen, forældrene for indsatsen på arbejdslørdag og andre 

frivillige indsatser hen over året. Skolen står nu et sted, hvor både lejrskoler, teater og emneuger 

er en realitet igen. Det er dejligt med liv og glade dage på skolen – både til hverdag og ved fælles 

aktiviteter. Han nævner skolens nuværende økonomiske situation som et lyspunkt efter nogle 

trange år. Desværre har bl.a. stigende varmeudgifter gjort, at vi ikke helt ender i nul. Han giver 

administrationen, skolen og bestyrelsen ros for konstant at arbejde med forbedringer. Tak til 

Simon, alle i fribørnehuset og alt personalet på skolen. Tak til forældre for engagement og for at 

møde frem.  Til slut siger han tak for nu efter 8 år i bestyrelsen – 3 år som formand. Beretningen 

godkendes med en klapsalve.  

Generalforsamlingen fortsætter med skolelederens (Simon Krabbesmark) beretning: Skolen har 

siden sidst fejret 160-års fødselsdag. Det foregik med flødeboller til hele skolen og med tale, flag 

og sang. Det var en hyggelig dag. Sidste år inden sommerferien havde coronaen løsnet sit tag i os 

og alle nåede at få en overnatning sammen med deres klasse. Efter sommerferien kom 9. klasse på 

deres københavnertur – og dermed blev lidt af det forsømte indhentet.  

Året fokus har været at styrke fællesskabet ovenpå en lang periode med corona. Morgensang har 

været et indsatsområde. Skolevenner sidder nu sammen og det fungerer rigtig godt og giver 

tryghed for de små. Skolen har ydermere afhold fælles emneuge – Krop og sundhed. Der var 

blandt andet en masse bevægelse, bålmad og forsøg i naturen på skemaet. 

Desværre vendte coronaen tilbage til jul, hvilket betød at flere teaterforestillinger måtte afblæses. 

Dog blev det muligt for de mindste at have teateruge, hvilket endte ud i en helt fantastisk 

forestilling og en god oplevelse for børnene.  

Vi har for kort tid siden sagt velkommen til 12 nye eventyrbørn på skolen. Det er vi stolte af, taget 

det faldende børnetal i betragtning. De har haft en fin opstart. 

Simon nævner, at skolen har haft en trivselsundersøgelse. Skolens mål er altid at det skal være et 

godt sted at lære og være! Det siges, at mange minder er forbundet med dufte. På vores skole 



dufter der tit af nybagt brød, af aktiviteter fra fysiklokalet, af bål og røg fra smedehytten. Det kan 

vi godt lide. Skolens økonomi, som har fyldt meget på forrige generalforsamlinger, står nu meget 

bedre. Det er et resultat vi kan være glade og stolte over. Tak til alt personalet for indsatsen i en 

presset situation. Vi mener også at have arbejdet med disse udfordringer, uden at børnene har 

mærket noget til det.  

Der rettes også her en stor tak til alle forældre og andre frivillige indsatser – uden jer var det 

svært. Det er dejligt, at det er vores skole og det er med til at styrke fællesskabet. I fribørnehuset 

sker der en indsats i forhold til personalets ve og vel.  

Tak til Stefan for godt samarbejde igennem de sidste 3 år. De startede sammen som ny formand 

og ny skoleleder. Stefan har haft en ordentlig og fornuftig måde at være formand på.  

Beretningen godkendes med klapsalve fra de fremmødte.  

Regnskabet blev fremlagt af Nina (administrativ medarbejder på skolen). Skolen underskud er 

næsten elimineret. Det går den rigtige vej og det er et resultat, som vi kan være tilfreds med.  

Marianne Hausgaard, som er skolens tilsynsførende aflægger sin beretning. Dog henviser hun til 

en skrevet version, som snarligt vil være at se på skolens hjemmeside. Hun har haft 3 tilsynsbesøg 

på skolen, som så har lagt materiale til en meget fin billedfremlæggelse. Vi ser børnenes dagligdag 

samt billeder fra emneugen #minisamfund”. Det gav et dejligt indblik og var til stor fornøjelse for 

de fremmødte.  

Så blev det tid til at få valgt medlemmer til bestyrelsen. Bortset fra formanden, som takkede af 

efter 8 år - ville alle nuværende medlemmer, som var på valg, gerne genopstille.  

Allan Rimmer og Britt Jensen blev genvalgt i forældrekredsen og Majken Jepsen valgt som 

suppleant.  

I skolekredsen blev Maia Hvidbjerg genvalgt og Peter Andersen valgt som eneste nye medlem. 

Trine Buchhave blev suppleant. Tak til alle for at have lyst til at være en del af dette arbejde.  

Bestyrelsen består således af: 

Formand: Janni Schmücker Jensen 

Næstformand: Line Marie Christensen 

Sanne Ejgaard Nesager 

Allan Rimmer 

Britt Grønbek Jensen 

Maia Hvidbjerg Christensen 

Peter Andersen 

 



Line Marie Christensen lavede et oplæg vedr. forældrerengøring på skolen. Vi har besluttet at gå 

tilbage til nogle tidligere rutiner, hvor forældrene selv har ansvar for at indkalde andre forældre til 

rengøringsopgaven. Det tager utrolig lang tid for en enkelt person at skulle klare dette hver 

weekend – og det skal vi kunne løse smartere. Proceduren er sendt ud til alle forældre på mail. 

Man skal huske, at det er forældrenes eget ansvar at bytte sin rengøring, hvis man er forhindret – 

IKKE den ansvarlige. Det er tidligere blevet vedtaget, at man ved udeblivelse til rengøring vil blive 

opkrævet et beløb, således et firma kan dække den manglende rengøring. Det er vigtigt, at børn 

og personale kan møde ind til en ren skole hver mandag. Desuden lyder det fra forældre i salen, at 

man skal huske at tømme garderober om fredagen – så rengøringen kan komme til.  

Til slut nævnes der, at en reklamefilm for skole og fribørnehus er undervejs og skal filmes d. 19. 

maj. Der vil desuden inden sommerferien blive muligt at bestille t-shirts og evt. andre ting med 

skolens logo på. Besked om dette senere.  

 

Den formelle del af generalforsamlingen afsluttes og de fremmødte hygger sig med lækker mad og 

drikke.  

 

 

 

 

 

  

 


