
 
 
Privatskolen Als 
Forældrekredsmøde 10. april 2018 
Bestyrelsens beretning  
 
 
Tak for ordet. På vegne af bestyrelsen vil jeg som formand aflægge beretning for året der gik. 
 
Efter sidste års forældrekredsmøde kom vi som bestyrelse hurtig i arbejdstøjet. Det var besluttet, 
at der skulle oprettes en 3-delt ledelse med en skoleleder, viceskoleleder samt sfoleder efter Fin 
havde meddelt tidligere, at han har valgt at fratræde sin stilling som skoleleder. Der skulle findes 
en ny skoleleder samt en viceskoleleder, så vi kunne stille med en god og stabil ledelse i fremtiden. 
I bestyrelsen blev vi hurtigt enige om, at det var bedst med hjælp udefra. Derfor indledte vi et 
samarbejde med Refskov, som har store ekspertise, netværk og fokus i rekruttering.  
 
Refskov stod for opsamling af de indkommende ansøgninger, vejledning i udvælgelse af 
kandidater samt selve ansættelsessamtaler. Vi som bestyrelse har hele tiden været involveret i 
processen og vi var tilstede under samtalerne for at stille opklarende spørgsmål undervejs. 
Som bekendt faldt valget på Morten Asmussen som skoleleder og Helle Tietje som viceskoleleder. 
Begge blev valgt blandt et stærkt og godt ansøgerfelt, og vi som bestyrelse er meget glade og 
tilfredse med valget. Morten Asmussen blev allerede i maj måned konstitueret pga. en sygmelding 
fra Fin.  
For at give den nye ledelse en så god som start som muligt valgte vi et teambuildingsforløb som 
blev gennemført af Refskov. I dette forløb, som varede nogle måneder, blev både bestyrelsen, 
lærerne, pædagogerne samt servicetemaet involveret. 
 
Vi i bestyrelsen er glade for valget samt den udvikling, som den nye ledelse har gennemgået siden 
deres start. Vi er overbeviste om, at vi har fået en innovativ, kreativ og dygtig ledelse, som kan 
føre PSA sikkert ind i fremtiden og udvikle skolen i en positiv retning de kommende år.  
 
 
Økonomi 
En af de næstvigtigste brikker i skolens ve og vel samt den fremtidige udvikling er skolens 
økonomi. Jeg vil ikke gå så meget i detaljer her, da vi senere i aften skal høre mere specifikt om 
emnet. Jeg vil blot fremføre det flotte – måske for flotte resultat. Skolen har en god økonomi og 
har i regnskabsåret 2017 fået et markant overskud. Dette skyldes ikke tilbageholdenhed men 
derimod god disponering af de midler, vi har til rådighed samt fornuftige overvejelser vedrørende 
skolens drift.  
 
Kommunikation 
Der er blevet fokuseret en del på kommunikation både internt og eksternt i løbet af det sidste år. 
Den eksterne kommunikation er en vigtig del i bestræbelserne på at tiltrække nye elever. Der har 
været en del forskellige artikler i de lokaler aviser f.eks. den nye ledelse og eleverne, som har 
været til ”Talentcamp”. Desuden kom vores nye FB-side i gang i efteråret 2018, hvor der flittigt 



kommer billeder og videos fra skolens aktiviteter. Her skal der lyde en store tak til lærerne og 
pædagoger for at fylde siden med liv. Den interne kommunikation - og her mener vi 
kommunikationen ud til forældrene via forældreintra - har fået et løft fra skolens ledelse i form af 
nyhedsbreve, som næsten kommer hver uge og indeholder mange gode oplysninger omkring de 
aktiviteter, der har været eller er på vej. Fra bestyrelsen kommer der en gang i kvartalet en lille 
hilsen ud til jer forældre med oplysninger om bestyrelsens arbejde – her skal der lyde en tak til 
Tom, som tager sig af nyhedsbrevene fra bestyrelsen 
 
Strategi/Perspektiv 
I bestyrelsen er vi sammen med ledelsesteamet, TR og AMR, i gang med at sætte fokus på skolens 
udvikling de kommende år. Vi har her indledt en proces i starten af 2018 i samarbejde med 
konsulenterne fra Refskov, hvor vi skal formulere visionen for Privatskolen Als frem mod 2023. Vi 
vil snarest efter årets forældrekredsmøde sætte de nye medlemmer ind i processen samt vores 
overvejelser indtil nu, så de er bedst muligt påklædt til det videre forløb. I hører mere om emnet 
senere i aften. 
 
 
Bestyrelsen 
Indbyrdes i bestyrelsen har vi haft et rigtig godt, åbent og konstruktivt samarbejde og jeg følte mig 
velkommen fra dag et – tak for det til den øvrige bestyrelse. Lars og Karsten har valgt at sige tak 
for denne gang efter henholdsvis (hvor mange år har Lars og Karsten været en del af bestyrelsen) 
år. Jeg vil takke både Lars og Karsten for samarbejdet det sidste års tid. I har begge været en 
meget aktiv part i bestyrelsen. Udover jeres engagement til møderne har du Lars været en god 
sparringspartner sideløbende og du Karsten skal have rose for de gode referater fra møderne og 
for altid at holde os – mest mig – op på de ting, der skulle følges op på. 
Ellers vil jeg sige tak til Bestyrelsen for den store indsats i 2017 med mange møder og overvejelser. 
 
Tak  
 
Jeg vil gerne takke alle medarbejderne på skolen på jeres engagement og indsats i 2017 og jeres 
positive tilgang til de forandringer, som den nye ledelsesform har medført. Som bestyrelse har vi 
hele vejen rundt oplevet en positiv forandring på skolen, og det er også jeres fortjeneste. 
 
Tak til forældrekredsen for at bakke op omkring skolens arrangementer og at vi få lov til at danne 
og uddanne jeres guldklumper. Kun i fællesskabet kan vi opfylde det fælles mål – om at vores 
elever bliver så dygtige som muligt og bliver klar til de videre udfordringer i livet. 
 
 
Tak for ordet 
 
På bestyrelsens vegne  
Sven jensen  
 
 
  


