Beretning – Lyne Friskoles generalforsamling 2016
Hermed beretning for bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling – i kronologisk orden.
I Foråret 2015 havde vi møde med oplæg fra SSP ved Varde Kommune om ”Den skjulte klassekammerat”
(forældre der blander sig mere end godt er for barnet og skolen) – en god aften om et lidt tabuiseret emne.
I maj 2015 havde vi Sponsorløb med en sponsorindtægt på 90.000 kr. - flot
Sponsorløb har vi hver andet år – næste gang i 2017
Pengene står stadig til bus (eller legeplads). Vi har forsøgt at rejse fondsmidler til skolegårdsprojekt– uden held
trods prof hjælp. Er der forslag til alternativer som ikke koster en formue, så er disse velkomne.
Vi har arbejdet med vindturbiner – mikroturbiner - spm alternativ til husstandsvindmølle til egenproduktion af el
– i 2015 var der mulighed for ekstra højt tilskud til solgt el (2,50 pr. kWh) - det lykkedes ikke at få bankerne til at
låne os pengene hertil, på trods af tilbagebetalingstid på omkring 7 år…måske godt nok, for mikroturbiner har
vist sig ikke at være en succes alle steder….
Bussen er ikke ny længere – vi er på jagt efter en nyere brugt – men ikkefor ny for så er der krav om
sikkerhedsseler og det er der sjældent i bybusser/rutebusser – og eftermontering koster en halv bybus.
I sommerferien skete der renovering af tag – ovenlyslysene var for farlige og kunne ikke overleve nok en orkan. Vi
fik taget lukket. Vi havde en bekymring omkring lysindfald, og drøftede nogle ideer med glaspartier mod
klasseværelser – det blev dog udsat til en ”etape 2” pga. økonomi.
1. etape blev lukning af vinduer, efterisolering og nyt loft/lys – det bev en god løsning – energiforbedring og
forbedring af indeklima. Så indtil videre er glas mod klasser droppet.
Skolestart i august med 10-års jubilæum for både skole og 6 ansatte. Det blev fejret med kage og kaffebord,
masser af gæster og taler – og efterfølgende fortsatte bestyrelse og ansatte med at feste – en rigtigt hyggelig dag
Nyt logo blev også præsenteret ved jubilæet – passende lejlighed.
Proces med ansættelse af skoleleder startede faktisk allerede i maj måned. Klaus var ude i god tid med sin melding
om pension, og første gang vi talte herom i bestyrelsen var på mødet i maj 2015.
I november havde vi møde med Dansk Friskoleforening, hvor vi fiklagt rammerne for processen, og derefter gik
det slag i slag – stillingsopslag i januar – frist 1.3. – samtale 1 primo marts – samtale 2 medio marts – ansættelse af
ny skoleleder den 15.3.2016.
Ny skoleleder præsenteres i aften – men vi holder lige spændingen lidt endnu…
Arbejdsdage
At tilvælge Lyne Friskole indebærer at "løfte i flok". Det betyder bla. at der er masser af dage, hvor skolen tager
sig af vore børn og underviser. Men for at hele "maskineriet" skal køre godt år efter år kræver det at vi hjem
bærer med.
Vi forsøger at begrænse forældreopgaverne, men forventer – ja faktisk kræver vi - så også til gengæld at man den
ene gang om året deltager i en af de 3 muligheder (i år faktisk 4) der for forældreindsats.
Vær med der – vis god skoleånd og holdånd og byd Jer glad og frimodig til når vi er ude at spørge om hjælp. Det
er en sur tjans at skulle ringe rundt og følge op – bestyrelsen har bedre ting at tage sig til.
Som noget nyt: Open Air – hvert år – går i stedet for en af de to arbejdsdage. Friskoleloven kræver at vi rejser et
vist antal % af vores budget som gaver, sponorater m.v. – Open Air er et forsøg på dette – sammen med
naturligvis cykelsponsorløbet, der så kan bidrage hvert andet år.
I år også mulighed for at mlede sig til at fræse fuger ud af mur mod vest – kan gøres når det passer Jer.
Vi får masser af støttekroner – både dejligt og nødvendigt.





Støtteforening med penge til bl.a. nye stole i computerrummet, en interaktiv tavle og nye Ipads. Stor tak
til støtteforeningen, der hvert år støtte med småt og stort!
Nye komfurer – 15.000 kr. fra bankomidler – tak til Jer der gør en indsats der.
7.000 fra Brdr. Nielsen fond til nye computere
6400 fra julebazar er brugt på opv.maskine

Vi har gået med fusionstanker med børnehaven - Arbejdsudvalg nedsat, der er kommet med tids- og handleplan.
Ideen er trykprøvet på Børnebos genralforsamling, og vilv i gerne høre hvad I tænker? Vi i bestyrelsen og i
arbejdsudvalget ser en række fordele – det er faktisk svært at få øje på ulemperne. Er der positiv stemning for en
fusionering, vil bestyrelserne i maj måned lave info-aften om hvad en fusion betyder praktiks, juridisk og
økonomisk, og herefter vil arbejdet gå i gang med en forventet fusionering pr. 1.1.2017.
Finanslovsforslaget viste, at koblingstilskuddet skulle nedsættes – der blev gjort fælles friskolefront med ultrakort
varsel midt i efterårsferien – Louise Hvelplund sprang til og deltog i fælles friskolemøde med politikere m.v. – det
lykkedes at råbe politikerne på Chritiansborg op, og i stedet for at få nedsat tilskuddet, steg tilskuddet til
friskolerne faktisk.
1.1.2016: Morgen-SFO overgik til skolen – Bhv udfordret på pladsen og de mange egne/vores børn – rammerne
kunne ikke bærer det længere, så forholdende var optimale for alle
Nyt trådløs netværk er påkrævet – vi undersøger p.t. og håber at kunne få det etableret via bankomidler her i
2016
Vi har fået ny Facebook-side – vi bøvler lidt med at lukke den gamle – Facebook slipper ikke sådan lige folk…
Elevtilstrømning – vi oplever god fremgang – knap 80 da vi annoncerede efter skoleleder – nu måske op til 85
elever til næste skole år. Elever fra bl.a. Kvong og Ølgod Skole. Vi håber I føler Jer godt taget imod – det er det
indtryk vi får og det vi hører. Oplever I det modsatte så sig det til os.
Ris og konstruktiv kritik vil vi gerne at I afleverer på skolen (bestyrelse + leder) – Så føl jer altid fri til at kontakte
skolelederen / friskolen hvis der er ting som trænger til at blive vendt sammen.
Ros der imod må I gerne gå i byen med
- Fortæl endelig den gode historie om Lyne Friskole ved aftensmaden
eller til den lokale fest, så skolen får positiv PR – I er dem, der bedst og mest troværdig kan reklamere for skolen.
Doris stopper til sommer og jagten på hendes afløser er så småt gået ind…Tak til Doris for at være ude i god tid
med den melding.
Tak til Klaus – vi arbejder på en afskedsreception, så ikke holde lang tale her – der er jo længe til du stopper og
meget arbejde at gøre endnu. Men sige Tak til dig for at være ude i god tid med beslutningen om at stoppe, og
ønske at du her de sidste måneder fortsat giver dig for skolen, som vi har set indtil nu.
Tak til Else Thorup, der har været vores tilsynsførende – det har hun været så længe nu, at hun efter loven ikke
må være det længere, så der skal vi også på jagt efter en ny.
Tak til kollegaerne i bestyrelsen – har haft 4 børn gennem friskolesystemet de seneste 16 år, heraf med langt de
fleste år i bestyrelsen på henholdsvis Strellev og Lyne Friskoler, så allerede sidste år besluttede jeg at dette var mit
sidste bestyrelsesår, så jeg stopper i friskolen samtidig med min yngste datter.
Jeg vil ønske Jer alt godt – der venter store opgaver forude, især med ny skoleleder og evt. fusion af børnehave og
skole. Det er jeg ikke bekymret for at I nok skal klare ved fælles hjælp. Det har været en fornøjelse at være i
bestyrelse med Jer og Klaus – altid ligefrem, uformel og hyggelig stemning.
Jeg har det rigtig godt med at slippe en skole, der i den grad er godt kørende – takket være de ansatte, Klaus,
bestyrelsen og naturligvis alle Jer forældre, der har vist skolen den tillid at låne os det dyrebareste I har.
Bliv ved med det – og bliv ved med at bland Jer konstruktiv, med det formål at skabe god skole
Eller endnu bedre: Stil op til bestyrelsesvalget:
Der er mulighed for at få direkte indflydelse på vore kære børns skoledag på Lyne Friskole.
Der er mulighed for at være medbestemmende for en masse nye tiltag der fremmer det gode samarbejde mellem
skole og på tværs af hjemmene
Det giver mulighed for et større kendskab til de enkelte elever /hjemmene og de ansatte på friskolen
Det er bestemt investeringen værd.

Martin Højgaard Jensen
Afgående formand.

