
 
 
Privatskolen Als 
Forældrekredsmøde 09. april 2019 
Bestyrelsens beretning  
 
 
Tak for ordet. På vegne af bestyrelsen vil jeg som formand aflægge beretning for året der gik. 
 
Efter bestyrelsen ved sidste års forældrekredsmøde fremlagte første udkast af ”Visionsarbejdet” 
har vi det sidste års tid arbejdet meget intens videre med denne vision som vi nu begynder at føre 
ud i livet.  Med hele 2 ekstraordinære forældrekredsmøder har vi nu skabt muligheden for 
udvidelsen af skolen både i forhold til de fysiske rammer samt antal elever. Det har været et givtigt 
forløb hvor elever, forældrene, ledelsen og medarbejderne har været involveret og har bidraget til 
processen. Lige nu arbejdes der på at gøre projektbeskrivelsen færdig så der kan sættes gang i 
finansieringen af projekter og søges fondsmidler.   
 
 
Økonomi 
En af de næst vigtigste 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. Årsresultatet er meget positivt og det skyldes især refusioner vi ikke må budgettere med 
samt ubrugte midler i forhold til renoveringer som vi har sat på pause pga. vores visionsarbejde.   
 
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. omkring skolens planer med udvidelsen, 
afholdelse af Talentcampet på Privatskolen Als. Vores FB-side har ikke været så meget opdateret 
som vi kunne ønske men der arbejdes på en kommunikationsstrategi for at gøre skolen mere 
synlig i lokalsamfundet. Den interne kommunikation - og her mener vi kommunikationen ud til 
forældrene via forældreintra – er fortsæt i fokus både igennem de nyhedsbreve fra skolens ledelse 
samt nyhedsbreve fra bestyrelsen med vores aktiviteter hvert kvartal – Her skal det lyde en store 
tak til Tom som tager sig af de nyhedsbreve fra bestyrelsen.  Der er en store forskel hvor meget 
man ønsker at blive informeret og vi mener at vi har fundet en god balance ikke kun i forhold til de 
nyhedsbreve med også i forhold til de løbende informationer omkring visionsarbejde, køreplan 
omkring udvidelsen af skolen mm.  
 
 
Bestyrelsen 
Indbyrdes i bestyrelsen har vi haft et rigtig godt, åbent og konstruktivt samarbejde hvor der var 
plads til uenighed og diskussioner. Forløbet med visionsarbejdet samt udvidelsen af skolen har 
været meget givtigt. Her vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for samarbejdet det sidste år.  
Gunhild har valgt at sige tak for denne gang efter 4 år i bestyrelsen. Jeg vil takke Gunhild for 



samarbejdet de sidste 2 år. Du har været en meget aktiv part i bestyrelsen og har ofte været med 
til at sætte en ny perspektiv på tingene – Tak for det. 
Ellers vil jeg sige tak til Bestyrelsen for den store indsats i 2018 med mange møder og overvejelser. 
 
Tak  
 
Jeg vil gerne takke alle medarbejderne på skolen for jeres engagement og indsats i 2018 og 
positive tilgang til processen omkring visionsarbejdet og udvidelsen af skolen. Vi ser frem til jeres 
engagement fremadrettet og vi sammen med jer og ledelsen kan sætte Privatskolen Als på 
landkortet som det bedste skoletilbud i området.   
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 udfordringer livet har til dem. 
 
 
Tak for ordet 
 
På bestyrelsens vegne  
Sven Jensen  
 
 
  


