Generalforsamling for Udefriskolens
forældrekreds og skolekreds
Tirsdag den 19. april 2022 kl. 18.30-20.30 på Udefriskolen.
REFERAT:
Formand Claus Mosekær byder velkommen.
Der er 28 fremmødte til generalforsamlingen.
1. Velkomstsang
Vi sang: Kom, maj, du søde milde.
2. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jakob Brokholm Mortensen som dirigent og forslaget
godkendes af generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.
3. Valg af referent
Jane Brokholm Mortensen vælges.
4. Valg af 2 stemmetællere
Gitte og Leon vælges.
5. Rapport om ekstern tilsyn fremlægges
Jeanet Jensen præsenterer sig som ny tilsynsførende. Hun fortæller at hun er
uddannet folkeskolelærer og har arbejdet dels som pædagog og dels som
lærer – blandt andet på Fabjerg skole og derefter 10 år på Bøvling Friskole.
Jeanet har været tilsynsførende på Bøvling Friskole, Fjaltring Friskole og
Resen Friskole og glæder sig til at være tilsynsførende på Udefriskolen.
Jeanet fortæller at hun kun har nået at være på besøg på skolen 2 gange, og
derfor er tilsynsrapporten ikke lavet færdig endnu.
På hendes besøg har hun været med til engelsk og matematik, har været med
til læsebånd og krop og bevægelse – og så var hun på besøg i læseugen.
Jeanet fortæller at hendes generelle indtryk indtil videre e,r at der foregår en
god og solid undervisning på Udefriskolen.
Når tilsynsrapporten er færdig, kan den tilgås på Udefriskolens hjemmeside.

6. Bestyrelsen aflægger beretning
Claus lægger ud med at sige, at han er glad for, at vi endelig kan afholde en
generalforsamlingen på det rette tidspunkt igen. Det er tegn på, at vi igen har
ramt en normal hverdag.
Vores institution er et ganske særligt sted. Vi kan noget, ingen andre kan. I de
sidste par år er der blevet ydet en kæmpe indsats fra vores personale – både
på skolen, i vandpytten og på kontorerne for at give børnene en så normal
hverdag som muligt under evigt skiftende regler og retningslinjer. Mange tak til
alle for det store arbejde.
Siden sidste generalforsamling er der især to, der har holdt sammen på
institutionen – og på trods af meget arbejde og pressede dage, stadig har haft
overskud til snak og smil. Stort tak til Kirsten og Hanne for den store indsats i
forbindelse med Helles sygemelding og generelt stor sygdom blandt de
ansatte.
Velkommen tilbage til Helle – det er utrolig dejligt at have dig tilbage og mærke
din gejst og passion for Udefriskolen og alle børnene.
Det er et godt billede på, hvad vi kan, her på Udefriskolen. Vi kan noget ekstra,
når det gælder. Dette så vi også i Vandpytten, da de blev hårdt ramt af corona
og sygdom i personalegruppen – så giver man lige lidt ekstra og dækker ind
for hinanden.
De sidste 10 måneder har båret præg af, at børnene ikke kender hinanden så
godt på tværs af matrikler og klassetrin, da diverse corona retningslinjer skulle
overholdes. Det er gået ud over vores ellers stærke sammenhold på tværs,
som fx storevenner, morgensamlinger, legepatrulje, udeskole m.m. Men nu går
det heldigvis den rigtige vej igen.
Tak til støtteforeningen, der har gjort en stor indsats blandt andet med
arbejdslørdage og med at søge penge hjem til vores institution.
Tak til alle forældre-håndværkere med Per i spidsen, eller måske takken rettes
til jeres familier derhjemme med et stort tak for lån.
Beretning godkendt.
7. Skolelederen aflægger beretning
Kirsten starter med at give Claus ret i, at det er dejligt, at vi nu igen kan holde
generalforsamling på normal vis.
Året startede med en coronanedlukning og sluttede også med en. Foråret var
præget af restriktioner; børnene mødte ind på skift, der blev lavet online
undervisning m.m. Lærerne måtte tænke kreativt, når undervisningen skulle
planlægges, for ikke at snakke om koodineringen af nødpasningen i SFO.
2021 var også året, hvor vi på skolen fik corona helt tæt på. De første
smittetilfælde kom i november, og så gik det ellers stærkt med smitte hos både

børn og voksne.
Men det hele skal ikke handle om corona. 2021 blev nemlig også året, hvor vi
åbnede vuggestuen, hvilket betød at SFO’en blev flyttet fra vandpytten til
skolen.
Fantastisk arbejde af forældre med at få lokalerne og udenomsarealerne gjort
færdige, så vuggestuen kunne åbne for de første 3 børn den 4. januar. I
november var vi oppe de 12 børn, vi har valgt der er plads til i vuggestuen.
Det betød også at vi fik 4 nye kolleger vuggestuen. Første Lise og Henry,
senere kom Rikke og sidst men ikke mindst Julie.
I alt er vi lige nu 26 ansatte.
I efteråret var corona ikke længere en samfundskritisk sygdom, og derfor
kunne vi begynde på almindelige skoledage og vi havde nogle dejlige
efterårsmåneder med blandt andet udeskoletur til Moesgaard Museum og
høstmarked.
7. og 8. klasse var på lejrskole i København, hvor vores børn fik stor ros af
Thomas Danielsen efter et besøg på Christiansborg.
Efteråret bød også på 3 arbejdslørdage med stor forældreopbakning. Her fik
børnehaven lavet en masse skønne ting både ude og inde. Tak for den store
indsats. Det gælder også til rengøringssøndagene, som er et uundværligt
supplement til den daglige rengøring.
Støtteforeningen har givet næsten 100.000 kroner i 2021 til forskellige ting –
tusind tak for den store indsats.
Velkommen tilbage til Helle, der er på fuld tid som skoleleder igen fra 1. maj.
Tak for opbakningen fra bestyrelse, kolleger og alle forældre.
Beretning godkendt.
8. Fremlæggelse af årsregnskab
Kirsten Berggren fremlægger årsregnskabet for 2021.
Resultatet er et lille minus. Grunden er primært opstarten af vuggestuen.
Budget 2022 er lavet, så vi skulle komme ud med et overskud på 100.000
kroner.
I skoleåret 22/23 regner vi med 82 elever på skolen, 28 børn i børnehaven og
12/13 børn i vuggestuen.
Spørgsmål fra Jacob om rejsepenge til København og Skotland - hvordan
bliver det finansieret? Kirsten svarer at skolen har en lejrskolekonto, hvor det,
de forskellige årgange tjener, bliver sat ind. Skolen giver altid 1500 kroner pr.
elev og målet er at forældre aldrig skal betale mere en 1500 kroner. Det er

forskelligt fra år til år hvor meget, der tjenes, og hvor meget forældrebetaling,
der er. Det vurderes fra år til år. Børnene må gerne mærke, at de selv er med
til at tjene penge til turen.
Regnskab godkendt.
9. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
Alle forældre på skolen udgør forældrekredsen. Skolekredsen er alle andre,
der melder sig ind (fx lokale fra byen) + forældre til børn i børnehaven og
vuggestuen. Forældrekredsen er også en del af skolekredsen. 3 af 5
bestyrelsesmedlemmer skal være forældre til børn på skolen.
Forældrekredsens valg til bestyrelsen
Ingen er på valg.
10. Forældrekredsens valg af suppleant til bestyrelsen
Kamilla Raunsmed vælges.
11. Skolekredsens valg til bestyrelsen
Lars Anton Pedersen er på valg og modtager ikke genvalg.
Laura Berggren vælges.
12. Skolekredsens valg af suppleant til bestyrelsen
David Veale vælges.
13. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
14. Eventuelt
Claus siger tak til Lars for indsatsen i bestyrelsen.
Morten Bramming: Forslag om at arbejde systematisk med trivsel for at gøre
vores skole endnu bedre. Trivsel er det vigtigste for læring. Hvis det ønskes at
arbejde strategisk og langsigtet med trivsel, der er gode folk på seminariet, der
kan inddrages i et forløb. Den kommende uddannelsesdebat har også fokus
på trivsel. Bestyrelsen tager punktet med videre.
Jacob Tougaard: Er der lejrskole i år? Ja, det er i uge 24. Ønske om at
kalenderen opdateres.
Dirigenten runder af og takker for god ro og orden.

