Kære forældre og medarbejdere

Vanløse, tirsdag den 20. juni 2017

Så nærmer skoleåret sig sin afslutning, og sikke et år vi har haft.
Skolelederskift, nye skemaer, vikardækning, skolelederskift igen. Jo, det har været en turbulent tid på Livets
Skole - med en vis portion usikkerhed for ansatte, for børn og for forældre. Nogle af jer har ikke mærket så
meget til det, mens andre med rette har været bekymrede. Men I har alle været konstruktive og har
bevaret troen på, at det hele nok skulle ende godt. Og det gør det!
Det er kun et par måneder siden, at Jens trådte til som skoleleder, men han og vi i bestyrelsen har allerede
tilbragt temmelig mange timer sammen, og vi har fuld tiltro til, at næste skoleår bliver et opbyggeligt og
styrkende år, hvor Livets Skole ”finder sig selv”. Jens har på kort tid sat sig godt ind i skolens økonomi og
organisation og har gjort en stor indsats for at få et indblik i, hvilke tanker både ansatte og forældre gør sig
om Livets Skole nu og i fremtiden. Tak fordi I har bakket op om forældremøderne og givet jer tid til at vende
små som store tanker med Jens. Det giver både ledelsen og bestyrelsen et rigtig godt afsæt for det arbejde
med at skærpe skolens profil, vi så småt har taget hul på.

Bestyrelsens arbejde siden generalforsamlingen
Som I ved, har vi i bestyrelsen fra maj og frem til nu primært haft fokus på at finde løsninger på to af vores
største udfordringer: lokalesituation og elevtal/rekruttering.
Lokaler
De af jer, som har været en del af skolen i mange år, ved, at der længe har været et ønske om at gøre noget
ved den utilfredsstillende situation med små og få lokaler. Set udefra virker det sikkert helt tosset, at det
skal være så svært enten at bygge nyt på Skjulhøj Allé 50 eller finde nye bygninger et andet sted. Men der
kan komme meget i vejen, så som lokalplaner og økonomi, og det er derfor en større udfordring, end man
lige forestiller sig. Vi giver dog ikke op, og lokalegruppen har ihærdigt besøgt bygninger og set på
muligheder (se referater på hjemmesiden). Vi har også været i kontakt med en investor, men der er
desværre ikke noget, der har båret frugt endnu.
Når vi er retur i august, vil vi primært arbejde på at finde en løsning, der gør, at vi kan bygge nyt på skolens
grund. Som alternativ fortsætter vi samtidig søgningen efter nye bygninger i en radius af 3 kilometer fra
skolen. Vi forventer at løse lokaleudfordringen i nærmeste fremtid, og en endelig løsningsmodel vil blive
meldt ud senest ved udgangen af næste skoleår.
Rekruttering
Vi har ledige pladser på Livets Skole, og dem skal vi have besat. Ikke mindst vil vi meget gerne have et par
elever mere i den kommende børnehaveklasse. Derfor har vi sat forskellige skibe i søen, der skal udbrede
det gode budskab om vores fantastiske lille skole. Vi annoncerer blandt andet på Facebook (booster
opslag), hvor vi målretter vores opslag til forældre med børn i skolealderen i Vanløse og de
omkringliggende postnumre. I den forbindelse skal i øvrigt lyde en kæmpe ros til lærerne for de mange
flotte, stemningsfulde og informative opslag fra dagligdagen på skolen. Det er dejligt for os forældre at
kunne følge med i vores børns skoleaktiviteter, og samtidig er det jo en fantastisk reklame for skolen.
Vi har også fået taget nye fotos af børn og lærere i aktion (tak, Linda), som vi kan bruge i markedsføringen
af skolen, og der er udarbejdet en ny folder, som havde ”premiere”, da den lokale årlige byfest ”Vanløse på
den 2. ende” løb af stablen den 10. juni. Her var vi nemlig traditionen tro repræsenteret med en stand, og
vi fik uddelt intet mindre en 385 foldere til potentielle nye forældre. Ud over folderne uddelte vi

sæbebobler – hele 480 stk. – og de var en stor succes hos børnene. Tusind tak til jer der var med på dagen,
tusind tak til Rikke der har sat folderen op – og tusind tak også til jer der har meldt jer til en
”folderuddelingsrute.”
Ja, vi kan rigtig meget, hvis vi løfter i folk, og det er fantastisk dejligt, at vi har en engageret forældregruppe,
der har lyst til at kaste nogle gode kræfter ind i ”Projekt Livets Skole”. Efter sommerferien vil vi prøve at få
et lille overblik over, hvilke kompetencer der rent faktisk er i skolens forældregruppe, og om der mon er
nogen af jer, der kan noget særligt, I har lyst til at byde ind med.

Status på Årsrapport 2016
På den ordinære generalforsamling i april 2017 var Årsrapport 2016 desværre ikke færdig til
offentliggørelse. Ifølge skolens vedtægter (§6, stk. 3) skal årsrapporten fremlægges til orientering, men på
grund af lederskifte op til årsafslutning, og igen op til endelig færdiggørelse af årsrapporten, var det
desværre ikke muligt. Det beklager vi, men vi kan berolige alle med, at hverken revisor, bestyrelse eller den
nye ledelse har fundet anledning til anmærkning. Årsrapport 2016 blev indberettet rettidigt til
Moderniseringsstyrelsen.
Tallene i årsrapport 2016 er dog ikke umiddelbart opløftende. Grundet ekstraordinære udgifter på
personalesiden, med status quo på elevsiden i skoledelen (men med en lille stigning i SFO-elever) og en
forringelse af statstilskud pr. elev i 2016 er overskudsgraden ændret fra +6,8% i 2015 til -7% i 2016. Årsværk
(antal ansatte på skolen) er i samme periode steget fra 11 til 13, hvor stigningen er ligelig fordelt mellem
undervisning/SFO og en bevidst opgradering af den administrative styring af skolen. Omkostninger
vedrørende drift er i 2016 7.6 mio. kr. mod 6.7 mio. kr. i 2015 grundet øgede udgifter til lønninger.
Resultatet er i kroner ændret fra plus 609.000 kr. (2015) til minus 401.000 kr.
Likviditeten (det vi har til at betale regninger med) er dog positiv, og fortsat højere end tilbage i 2014 – på
trods af negativt regnskab 2016. Vi har meget fokus på denne del, da det betyder meget for den daglige
drift, at man kan arbejde med langsigtede strategier for investeringer.
Budgettet for 2017 viser endvidere resultatunderskud i samme størrelsesorden som i 2016. Den bøtte skal
vi have vendt, og vi har derfor bakket Jens op i at iværksætte en forandringsproces i arbejdsorganiseringen,
så vi får mest muligt ud af medarbejdergruppens mange, gode kompetencer.

Efter sommerferien
Når vi vender tilbage efter sommerferien, vil vi fortsætte arbejdet med de initiativer, vi har skrevet om her i
nyhedsbrevet, og ikke mindst fortsætter vi samarbejdet med ledelsen (og medarbejderne) om at få skærpet
skolens profil, så fortællingen om Livets Skole og skolens åbenlyse kvaliteter for børns trivsel bliver (endnu
mere) troværdig og tydelig.
Vi glæder os til at se jer alle sammen til sommerstemning på torsdag. Tusind tak for i år og RIGTIG GOD
SOMMERFERIE, hvis vi da ikke ses i istandsættelsesugen.
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