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Det har været et år, som har været præget af ski9ende Covid-19 restrik@oner. Der har været 
nedlukning og genåbning af skolen, og her skal der lyde en stor ros @l ledelsen, personalet, 
forældrene og ikke mindst eleverne, som alle har været med @l at skolen som helhed kunne 
reagere hur@gt på de restrik@oner og anbefalinger, som kom fra myndighederne. I bestyrelsen 
havde vi fuld fokus på udvidelsen af skolen og fundraising for at @lpasse de fysiske rammer @l det 
voksende elevtal. Skolen og ledelsen er kommet lidt i modvind pga. en anonym henvendelse 
igennem en lokal medievirksomhed som der er blevet taget hånd om internt fra ledelsens side i 
samarbejde med bestyrelsen og @llidsrepræsentanten.  

Økonomi 

For bestyrelsen og ledelsen er det vig@g, at skolen har en robust økonomi, og at vi agerer i forhold 
@l den daglige dri9 men især også ansvarligt i forhold @l udvidelsen. Senere på a9en vil der være 
årsregnskabet for 2021 og budget  for 2022 på dagsorden, og der vil i høre mere detaljeret 
omkring skolens økonomi.  Skolen har også i år en sund økonomi, og har gjort, at vi kunne agere 
fleksibelt i forhold @l den udvidelse. Vi har f.eks. kunne igangsæLe etableringen af en ny legeplads. 

Udvidelse af skolen 

Udvidelsen skrider langsomt men sikkert frem. Optagelsen af elever viser sig som en succes og 
med igen to nye 0. klasser ser vi ind i en bæredyg@g frem@d for skolen og vi kan være stolte over 
den søgning skolen ikke kun har ha9 i år, men også som det ser ud årene frem. Fundraisingen @l 
udvidelsen af skolen har vist sig at være en svær opgave, og da muligheden for køb af Linde Alle 7 
opstod, fokuserede vi på denne ejendomshandel, og omfokuserede fundraisingindsatsen @l det 
kendte indholdsbehov - og at tænke tak@sk i forhold @l ansøgninger @l det indholdsbehov der først 
kan specificeres når personalet er kendt med bygningens muligheder. Personalets ideer er ved at 
blive indsamlet, dere9er kan plan og fundraising der@l genoptages. 
Med baggrund heri og ikke mindst de s@gende priser for byggematerialer har skolen købt det 
gamle JF–Administra@onsbygning @l at huse flere klasser og ikke mindst vores STEM område som 
snarest bliver en realitet e9er skolen har modtaget en dona@on fra FMC-Fonden. Dona@onen fra 
FMC på 1 mio @l Makerspace, som er et væsentligt STEM faglokale og stor udgi9 i forhold @l 
udviklingsplanen. Sam@digt er dona@onen et bevis for at målreLet ansøgning @l konkret indhold, 
har bedre opbakning hos dona@onsgivere end ansøgning @l nybygning.” 

Bestyrelsen 

Kendetegnende for den nuværende bestyrelse er et åbent og konstruk@vt samarbejde hvor der er 
plads @l forskellige holdninger samt uenighed. Samarbejdet er også præget af stor fleksibilitet i 
forhold @l de opgaver som skal løses og beslutninger der skal tages imellem bestyrelsesmøderne. 
Michelle LeAnn og Chris@an Mikkelsen har valgt ikke, at genops@lle @l bestyrelsen og jeg vil takke 



dem for deres engagement i bestyrelsen de sidste 4 år og jeg ser frem @l samarbejde med de nye 
bestyrelsesmedlemmer som der skal vælges senere i a9en. Her kunne jeg med glæde bemærke, at 
der i år er kamp om pladserne hvor hele 5 kandidater ønsker en af de 3 frie pladser. 

Tak  

Jeg vil gerne takke alle medarbejderne på skolen for jeres engagement og indsats både for at få 
dagligdagen @l at fungere men også i jeres proak@ve og meget giv@ge @lgang @l den omski9elige 
hverdag med restrik@oner og anbefalinger pga. Covid-19. Jeg vil på vegne af bestyrelsen også takke 
ledelsen for jeres indsats for at holde gang i hverdagen på trods af nye restrik@oner fra 
myndighederne og sam@dig for jeres engagement og proak@ve @lgang @l bestyrelsesmøderne.  

På bestyrelsens vegne 
  
Sven Jensen  
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