Privatskolen Als
Forældrekredsmøde 19. august 2020
Bestyrelsens beretning

Tak for ordet. På vegne af bestyrelsen vil jeg som formand aflægge beretning for året der gik.

Sidste års bestyrelsesarbejde har været meget præget af den godkendte udvidelse af skolen. Der
har været mange overvejelser og beslutninger som skulle tages undervejs. For bestyrelsen har det
været og er det vigtig, at projektet har en bred forankring og dermed opbakning i
forældrekredsen. Der har været afholdt ekstraordinære forældrekredsmøder hvor i som forældre
bakkede op om den udvidelse og de ”forhindringer” som skulle løses. Det er vi som bestyrelse
rigtig glad for og giver os en rigtig god fornemmelse, at vi bevæger hos hen i den rigtige retning.
Der er sat skub i fondssøgningen som Corona har spændt lidt ben for da alt nærmest har været
lukket ned i nogle måneder. I vil høre mere om status hertil i løbet af aftenen.

Økonomi
For bestyrelsen og ledelsen er det vigtig, at skolen har en robust økonomi og at vi agerer i forhold
til den daglige drift men især også i forhold til udvidelsen ansvarlig. Senere i aften vil i høre mere
specifikt om skolens årsregnskab og budgettet.
Kommunikation
Der har også i år været fokus på den eksterne og interne kommunikation. Vores FB-side og de
artikler man kunne finde i dagspressen har virkelig givet skolen en positiv omtale som jeg
personligt har kunnet mærke nå man bevæger sig i samfundet og møder folk i forskellige
sammenhæng rundt omkring i kommunen. Den interne kommunikation til jer forældre kan fra
bestyrelsens side blive bedre og vi er opmærksomme på samt klar over, at vi skal hyppigere sende
en lille hilsen til jer forældre omkring vores arbejde og en lille status omkring udvidelsen – det
arbejder vi på og der vil i snart kunne mærke en forbedring.

Bestyrelsen
Kendetegnende for den nuværende bestyrelse er et åbent og konstruktivt samarbejde hvor der er
plads til forskellige holdninger og uenighed. Samarbejdet er også præget af en store fleksibilitet i
forhold til de opgaver som skal løser og beslutninger som skal tages i mellem bestyrelsesmøderne.
Jeg vil takke bestyrelsen for det aktive og tillidsfulde samarbejde som jeg som formand har været
glad for og ikke kunne være foruden.

Tak
Jeg vil gerne takke alle medarbejderne på skolen for jeres engagement og indsats både for at få
dagligdagen til at fungere men også i jeres proaktive og meget givtige tilgang til
udvidelsesprocessen. I har været og vil også fremadrettet være en aktiv part i dette arbejde. Vi vil
også takke for jeres engagement og tilgang til nedlukningen af skolen i starten af Corona, til
fjernundervisningen og ikke mindst ved opstarten af skolen. Det har ikke været nemt og der har
været mange bekymringer men i har taget denne opgave positiv og aktiv til jer. Vi vil også takke
ledelsen for den gode samarbejde og der skal ikke være tvivl, at der ligger en store andel i skolens
positive udviklingen hos jer. I formår at holde os i bestyrelsen, forældrene og ikke mindst
personalet orienteret og inddrager alle parter der hvor det giver mening. 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 børn. 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

