Referat af generalforsamling onsdag den 2. juni 2021 på Udefriskolen
Claus Mosekjær byder velkommen, der er 30 fremmødte til generalforsamlingen.
1. Velkomstsang
Udgår pga. Covid-19.
2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jes Lauridsen som dirigent og forslaget godkendes af generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og tager fat på dagsordenens
punkter.
3. Valg af referent
Tina Kirk Johannesen vælges.
4. Valg af 2 stemmetællere
Hanne Galsgaard Larsen og Ulla Øgendahl vælges.
5. Rapport om eksternt tilsyn fremlægges
Anders Langskov (AL), der er Udefriskolens eksterne tilsynsførende, lægger ud med at fortælle, at
han nu for sjette og sidste år har udført tilsyn på Udefriskolen. Lovgivningen tillader ikke mere end
seks år i træk.
AL har ikke besøgt Udefriskolen så mange gange som normalt pga. Corona. I det hele taget har
Covid-19 og hjemsendelse af elever præget skoleåret 20/21. Skoleåret har desuden været præget
af virtuel undervisning, og studietid og morgensamling har desværre ikke været muligt i lang tid.
AL fremhæver i sin beretning, at han under sine besøg oplever en god og behagelig stemning blandt
børn og lærere – og Udefriskolen er et dejligt sted at komme.
AL oplever, at der er tid til små oplevelser, som er med til at beskrive undervisningen, bl.a. har
Storegruppen været på tur til Lemvig for at kigge på vinduer og lære de tyske ord for beklædning og
farver, som de skulle præsentere på en video og bruge i et vendespil – god og sjov måde at lære på.
I 9.kl. blev Lemvig også inddraget ifm. novelleskrivning, hvor eleverne skulle beskrive de mennesker
som de skulle forestille sig bo i 5 huser. I Natur/teknik skulle Storegruppen finde planter og lære om
dem inden de blev tilberedt. Kreativ virtuel undervisning i 8.-9. klasse, så de elever, som sad
hjemme, også var med i undervisningen i klasseværelset.

AL vurderer ud fra sine tilsyn, at Udefriskolen står mål med det der kræves i forhold til at give en
undervisning der står mål med undervisningen i folkeskolen. Selvom vi er en prøvefri skole, er alle
elever der er gået ud herfra gået i gang med en ungdomsuddannelse, 10.kl. eller læreplads.
Den elektroniske rapport kan læses i sin fulde længde på skolens hjemmeside.
6. Bestyrelsen aflægger beretning
Claus lægger ud med at fortælle, at den oplevelse vi har som forældre, er rigtig god, og at vi har
stor tiltro til skolen, børnehaven og vuggestuen.
Kun ½ år siden vi sidst havde generalforsamling. Siden da, har vi allerede fået en vuggestue, som
startede op den 1. januar 2021. En helt fantastisk historie, at det kan lade sig gøre på så kort tid –
takket være forældre der har lagt rigtig mange arbejdstimer i vuggestuen. Det har vist sig at være
en succes, og vi har allerede venteliste. Vi har nu hele paletten fra vuggestue til 9. kl. Tusind tak for
hjælpen og opbakningen til forældre og pædagoger.
I Vandpytten oplever børnene utroligt meget og er på mange ture – og nu er der også kommet to
geder i børnehaven. Tak for det fantastisk arbejde I udfører for vores børn.
Også en kæmpe tak til skolen – I har udvist stor omstillingsparathed i denne tid og har tilpasset jer
og udvist stor kreativitet ifm. hjemmeundervisningen.
Knap så godt er det, at vi ikke har haft mulighed for at afholde arbejdslørdag. Derfor har man nu
mulighed for at melde ind på forskellige opgaver, som lægges op på Viggo. Det er vigtigt, at man
melder ind på de dage man kan, så vi sparer penge og kan vedligeholde vores bygninger mm.
Godt samarbejde med ledelse og bestyrelse – også i denne omstillingstid, hvor vi mest har mødtes
online.
Spørgsmål til hvordan man styrer tilmeldingerne til arbejdsdag – desværre er der endnu ikke
kommet så mange tilmeldinger, men der skal være en tovholder på hver opgave.
Skal der oprettes en arbejdsbank som tidligere? – det har været vendt et par gange, men er svært
at vedligeholde.
Arbejdslørdag efter sommerferien? – man må være 100 udenfor, men det kræver at vi holder øje
med at alle retningslinjer overholdes – det besværliggør det. Vi venter og ser om det bliver muligt
efter sommerferien.
7. Skolelederen aflægger beretning
Helle byder velkommen - det er vigtigt at vi kommer til generalforsamling – ikke mange fremmødte
foruden lærere, pædagoger, bestyrelse og SUUF.

Helle starter med at fortælle, at vi har forandret os rigtig meget den seneste tid – vi er vokset, har
fået en vuggestue, og kan nu modtage børnene allerede fra den første dag de skal hjemmefra – det
er fantastisk. Helle præsenterer kort vuggestuens personale – velkommen til Lise, Rikke og Henry,
som mange ikke har haft lejlighed til at hilse på endnu grundet Corona. Vi mangler også fortsat at
holde en åbningsfest for vuggestuen.
Det sidste halvandet år har været en besynderlig tid. Mange online møder, diskussioner omkring
alle de retningslinjer der har været, pga. de tvivlsspørgsmål som er opstået. Beslutninger er taget,
før der har lagt noget konkret fra Undervisningsministeriet, Kommunen og Friskoleforeningen – vi
har ofte fået tingene på bagkant. Vi har overforsikret os, for at kunne stå inde for, at vi overholdt
retningslinjerne - og har gået med livrem og seler. Vi har været nødt til at sige, at vi har gjort det på
vores måde her. Vi har undgået at skulle lukke ned pga. Coronasmitte.
Der har været utrolig mange ændringer og regler. Det sidste års tid har retningslinjerne ikke ændret
sig så meget for børnehave og vuggestue, men på skoleområdet har der været ændringer næsten
hver 14 dag. Vi har derfor lavet et skema, som kan bruges resten af skoleåret – derfor bliver den
heller ikke lavet om – mandtimerne er simpelthen brugt op – der er ikke timer til skemaændringer
og derfor bliver der heller ingen studietid resten af skoleåret. Vi er kommet godt igennem og holder
hovedet højt.
Tak til forældrene for jeres tiltro til os i denne tid - og tusind tak fordi I har holdt alle de mange
ændringer ud. Nu kan vi begynde at kigge på et nyt år i skolen og børnehaven. Det bliver bedre, og
vi kan snart være sammen igen.
Nødundervisning – der gælder andre regler for undervisningen, men alt er forsøgt løst på bedste
vis.
Vi har haft besøg af Karen Barfod og fået et udeskole-’boost’.
Vuggestue – fra vi sendte følere ud og til det hele stod klar - det kan ikke beskrives, hvor stor en tak
der skal lyde til de forældre, som har været med til at bygge vuggestuen op.
Vi håber at forældrerengøring kommer op igen. Derudover er vi i gang med MU-samtaler – glæder
os til fællesskabsfølelsen igen realiseres med fællestimer, morgensang, leg sammen på legepladsen
og at personalet igen kan få et socialt samvær.
SUUF kan vi ikke undvære – I gør et stort stykke arbejde, og mange sponsorater kommer videre til
os, til ting som vi ønsker os. Sponsortavle sat op. Lejrskole får beløb, vuggestue ny legeplads.
Tak fordi vi får tingene til at fungere sammen.
8. Fremlæggelse af årsregnskab
Viceleder Kirsten Berggren fremlægger årsregnskabet for 2020.

Lidt større statstilskud pga. flere elever i 2020. Vi har modtaget tilskud for 90,6 årselever i 2020.
Børnetallet steg både i skolen og børnehaven i 2020.
Der har været en væsentlig større lønudgift i 2020, hovedsagelig pga. Covid-19 (flere lærertimer og
ressourcer), men også 3 barsler har haft indflydelse. Der er sparet på turomkostninger og
materialer. Vi har kigget ekstra på posterne undervejs, for at finde besparelser, men vi ender ud
med et underskud på omkring 80.000 kr. og egenkapitalen falder derfor, men det kunne have set
meget værre ud.
I 2020 er der foretaget følgende investeringer: I børnehave/SFO: nyt hegn ved legeplads,
flisebelægning, ergonomiske stole. Skolen: ny industriopvaskemaskine, nye projektorer til
undervisningen. Til udenomsarealet er der indkøbt en ny havetraktor.
Covid-19 har betydet ekstraordinære tiltag bl.a. etablering af vaske udenfor og udgifter til
værnemidler.
Udgifter til etablering af vuggestuen er med i 2021.
Vi arbejder løbende med budgettet for 2021 og forventer at det bliver positivt, men det er blevet
sværere og derfor er det godt med forældrehjælp og SUUF.
I skoleåret 21/22 får vi et faldende børnetal i skolen, da mange skal på efterskole. I børnehaven
forventer vi status quo på børnetallet, og i vuggestuen har vi pt. 9 børn og til november 12 børn,
som er vores max kapacitet umiddelbart (lokaler er godkendt til 15 børn).
Regnskab godkendt.
9. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
Tina Kirk Johannesen er på valg og modtager ikke genvalg. Claus Mosekjær er på valg og modtager
genvalg.
10. Forældrekredsens valg til bestyrelsen
Per Corth Poulsen vælges.
11. Forældrekredsens valg af suppleant til bestyrelsen
Kamilla Raunsmed vælges.
12. Skolekredsens valg til bestyrelsen
Claus Mosekjær vælges.

13. Skolekredsens valg af suppleant til bestyrelsen
Laura Berggren vælges.
14. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
15. Eventuelt
Tak til Tina Kirk Johannesen for 4 år i bestyrelsen. Tak til Anders Langskov for de 6 års tilsyn. Tak til
Jes for dirigentrollen i aften.
Annette: Kæmpe tak for at stå i spidsen for det hele og for håndteringen under Corona.
Anne: Kender man nogen som vil med på sponsorbrættet – så er der plads til flere.
Dirigenten runder af - tak for god ro og orden.

