Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling den
15. april 2015.
Kære alle, tak for fremmødet. Jeg vil nu give bestyrelsens beretning, som dækker perioden fra sidste
generalforsamling den 8. april 2014, til i dag.
Jeg vil i beretningen komme rundt om:





Bestyrelses arbejde
Økonomi.
Udvalgsarbejde og forældrearbejde.
Tilsynsordningen

Bestyrelsesarbejde
Jeg vil gerne indlede med at forklare, hvad bestyrelsens opgaver er.
Særligt for de nye forældre kan det have interesse, da bestyrelsen på en friskole har markant andre
opgaver, beføjelser og ansvar i forhold til det, man måske kender fra folkeskolen eller fra erhvervslivet.
Vi har bl.a. det overordnede økonomiske ansvar for skolen og er skolelederens arbejdsgiver, men ikke
mindst er vi jeres repræsentanter. Derfor har alle forældre ret til at henvende sig til bestyrelsen om alle
emner.
Referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver sendt til alle via besked systemet, og de findes i papirform hos
skole sekretæren. I referaterne kan man holde sig orienteret om vores arbejde og beslutninger. Forud for
bestyrelsesmøderne holder vi et lukket formøde, hvor vi behandler personfølsomme sager og øvrige sager,
som kun arkiveres til bestyrelsen brug.
Det er bestyrelsens håb, at I ufortrødent vil henvende jer, hvis I har noget på hjertet, da vi jo er jeres
repræsentanter, og vi sidder i bestyrelsen for jeres og skolens skyld.
Der afholdes mindst 10 bestyrelsesmøder mellem hver generalforsamling. Udover dette deltager
bestyrelsen i diverse udvalg så som økonomiudvalg, pædagogisk udvalg, PR udvalg, byg og leg m.fl.
Jeg kan kun opfordre til at stille op til bestyrelsesarbejdet på skolen, det er en spændende og givende
opgave. Det har afgørende betydning for skolen, at bestyrelsen er fuldt besat og gerne med medlemmer
med mange forskellige baggrunde således Fænøsund Friskole kan bestå i mange år.
Selvom dagens næste punkt handler om økonomi, retningslinjer og regler, er det er vigtig at fortælle at
skolens samlede ledelse beror på tillid og dialog, mellem skoleledelse og bestyrelse, skolederen og
personalet og ikke mindst mellem bestyrelsen og forældregruppen.

Økonomi
Økonomi kom til at blive det altoverskyggende emne på skolen efter revisor gennemgang af regnskab 2014.
Gennemgangen af regnskabet vil Morten komme ind på om lidt.
Et stort underskud fremkom uventet, og det blev en stor opgave for skolelederen og bestyrelsen i februar
og marts at identificere og søge løsning på denne udfordring. Resultatet var skuffende men dog ikke
livstruende for skolen.
Med afset i det skuffende resultat ønskede den nu tidligere bestyrelse at inddrage skolelederens
økonomiske og administrative opgaver. Forhandlingerne gik desværre i hårdknude, og parterne mistede
tilliden til et fortsat samarbejde. Ved den ekstraordinære generalforsamling den 23. marts valgte
bestyrelsen at trække sig samlet. Det gav mulighed for, at en ny bestyrelse kunne se på sagen en gang til.
Den ny bestyrelse afsøgte så mange af de faktuelle forhold i forbindelse med skoleledersagen som muligt.
Den tidligere bestyrelses overdragelse, skolelederens beretning om sagsforløb og anbefalinger fra skolens
advokat gav grundlag for beslutningen om at indlede en normalisering af forholdet mellem skolelederen og
bestyrelsen. Det var en fornyet konklusion af de eksisterende rammer for økonomisk kontrol og styring, der
gav bestyrelsen den klare overbevisning, at skolederens fortsatte virke på Fænøsund Friskole er i skolens
bedste interesse.
Der skal ikke herske tvivl om, at bestyrelsen har et meget stærkt fokus på økonomien i 2015. I bestyrelsen
har vi har et meget stærkt team af folk, som arbejder med økonomistyring i deres dagligdag. Det er en af
bestyrelsens hovedopgaver at fastsætte rammer og retningslinjer for budgetopfølgning og styring af
skolens samlede drift, så vi ikke oplever en lignede situation igen.
Noget som også ligger bestyrelsen meget på sinde er, at det skal være attraktivt at sidde i bestyrelsen. Så
der skal være klare linjer for økonomiopfølgningen uanset sammensætningen af bestyrelsens medlemmer.
Det er nok ikke alle år, vi kan mønstre en 4-5 kandidater til kassererposten.

Udvalgsarbejde
Selv om den tidligere bestyrelse til tider har været presset på mandskab, er der udført store arbejdsopgaver
i de forskellige udvalg. Her skal nogle væsentlige nævnes ud fra referaterne.
Byg og leg har færdiggjort ombygning af 7. klasse og sørget for, at skolen fik en flot og moderne multibane.
De mange gode informationer fra dialogmødet i marts 2014 udmøntede sig i konkrete planer for sundhed
og trivsel, og anbefalinger til skoleledelsen vedr. faglighed.
Det ny setup for forældrearbejde har efterhånden fundet sin plads. Det er til stadighed en stor opgave at
administrere forældrearbejde.
Ligeledes er forretningsorden blevet revideret i år.

Tilsynsordningen
Rasmus Graff, som har været skolen tilsynsførende i de sidste 4 år, skal grundet de gældende regler på
området afløses.
Den tidligere bestyrelse har fundet en afløser til posten og vi indstiller Bent Hansen som ny tilsynsførende
på skolen for en 2 årig periode. Bent har en solid mange årig erfaring inden for friskolerne arbejder i dag på
den fri skole på Ollerup og vil kunne give skolen en fyldestgørende tilbagemelding.
Jeg vil gerne takke Rasmus for hans engagement og hans altid meget grundige og velovervejede
tilsynsrapporter.
Slutteligt vil jeg gerne sige tak til alle, der gør denne skole mulig.
Tak til den tidligere og nuværende bestyrelse, de mange engagerede forældre på skolen, samt en særlig til
tak til skolens personale - uden jer alle ingen skole.

Lars Blomstrøm
Formand

