Beretning for 2007
Redegørelse for skolens økonomiske udvikling.
Igen i 2007 forbedredes den økonomiske situation i Livets Skole væsentligt. Årsregnskabet viser
solidt overskud. Dette sker med baggrund i behovet for større økonomisk råderum, når skolen
forhåbentligt snart kan flytte til større og bedre lokaler.
Dette lykkedes mod forventning ikke i 2007 og resultatet blev derfor også markant bedre end
budgetteret.
Som budgetteret havde skolen væsentligt flere elever i 2007 end i 2006.
Også vores likviditet er stærkt styrket, således var samlet indestående i Merkur Bank ultimo 2007
ca. kr. 1.648.000. Vi har ikke nogen bankgæld. Vi har betalt normale renter og afdrag på vores
realkreditlån hos LR
Realkredit.
Skolens bogførte egenkapital er væsentligt styrket, ligesom ejendommen på Skjulhøj Alle har en
merværdi ift. bogført værdi i størrelsesorden 2 mio. kr.

Forventninger.
Vores behov for større lokaler afspejler sig i skolens budget for 2008. Vi har lavet et budget, hvor vi
regner med at leje lokaler fra juni 2008. Budgettet forudsætter også salg af vores nuværende
ejendom pr. oktober 2008. Begge forudsætninger er naturligvis meget usikre. Bestyrelsen sonderer
samtidig muligheden for at købe egne lokaler.
Da vi ikke har budgetteret med nogen væsentlig stigning i antal af årselever, viser budgettet et
underskud før salget af vores nuværende ejendom og efter omkostninger til denne transaktion. Efter
det budgetterede salg forventer vi et stort overskud.
Hvis det lykkes at flytte til nye, større og bedre lokaler vil det medføre væsentligt større
omkostninger fremover. Det er således uvist, om man allerede i 2009 vil kunne opnå balance i
regnskabet igen. Dette vil primært afhænge af elevtilstrømningen efter flytningen. Det er
bestyrelsens og skoleledelsens forventning, at man efter en flytning vil være mere attraktiv for
potentielle elever. Ligeledes vil man så også have de fysiske rammer til at optage væsentligt flere
elever.
Med den forbedring der er sket i skolens økonomi i 2006 og 2007, er det bestyrelsens opfattelse, at
man om nødvendigt, har råd til en længere periode hvor man tærer på opsparingen.
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet væsentlige økonomiske begivenheder.
Livets Skole har ikke forbindelser til andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

Øvrigt bestyrelsesarbejde.
Året har atter som sidste år været præget af øget aktivitet specielt omkring vores store mål: At
skaffe nye skolebygninger til Livets Skole.

Som jeg skrev sidste år, var vores intention at der SKULLE være nye bygninger ved skolestart 2007
– dette gik desværre ikke i opfyldelse, og vi manglede derfor ved skolestart et lokale, som blev
anskaffet i form af nr. 2 pavillon.
Denne blev placeret på den anden side af vejen sammen med den pavillon, vi i forvejen havde.
Det skete efter forudgående lejeaftale med ejeren af grunden.
Der har, som det vil fremgå af nedenstående, selvfølgelig også været andre emner på banen, (de
vigtigste er medtaget i beretningen).
Vi har i løbet af året holdt 13 bestyrelsesmøder à ca. 3 timers varighed, heraf har 3 været
ekstraordinære.
Endvidere har vi afholdt nogle ansættelsessamtaler, her har 2 bestyrelsesmedlemmer som regel
deltaget.
Det har selvfølgelig sjældent været muligt, at hele bestyrelsen har været til stede til hvert møde, der
er som regel 1-2 afbud.
Antallet af møder er flere end sidste år, og vi har udvidet mødetiden med 1 time, idet det
tidsmæssigt ikke har været realistisk at behandle de emner, der har været, på 2 timer.
Dvs. der er brugt en del mere tid på bestyrelsesarbejde, og dette er igen forårsaget af aktivitet ift.
lokalesituationen.
Vores mål er at holde møde 1 gang om måneden for at gå i dybden med nogle emner, der kan kræve
længere diskussioner, men idet lokaleforholdene og forsøg på at finde en ny skole til os har fyldt så
meget, er det ikke lykkedes endnu.

Nye skolebygninger:
Som sagt begyndte det nye skoleår i august 2007 på Skjulhøj Allé.
Det har været vigtigt for bestyrelsen og lærerne, at selv om vi lever på lånt tid på vores lille skole,
skulle der være fint og indbydende, når eleverne vendte tilbage.
Der blev gjort et stort stykke arbejde i sommerferien for at male lokaler og møbler og indrette
skolen anderledes, så selv om ikke alt var klart i august, var det en hyggelig, lys og nymalet skole,
der bød eleverne velkommen.
Desværre var børnehaveklassen ikke helt klar med knager, navne mv., det var uheldigt og
beklageligt. Et sammentræf af uheldige omstændigheder var årsagen, og vi vil naturligvis, så vidt
det er muligt fremover, sørge for at de nye elever har de rammer, man må forvente på første
skoledag.
På skolen er der nu lærerværelse og billedkunstlokale – og der er hele tiden overvejelser om,
hvordan vi indretter os bedst muligt i hverdagen.
Gymnastik i de store klasser foregår udenfor skolen i en sal på Kirkebjerg Alle.

Men hvad har vi så gjort udover at holde den eksisterende skole ved lige??
RIGTIG MEGET!!
I vilkårlig rækkefølge nævnes:
På Kirkebjerg Allé, ligger der en ubebygget grund. Vi fik en aftale med ejeren om, at vi kunne købe
grund + nybygget skole til en nærmere aftalt sum. Desværre viste det sig siden, at summen for skole
og grund, blev reduceret til kun at gælde for grunden. Vi skulle således give 15 mio. kroner for en
grund. Det afviste vi blankt.
Siden hen viste det sig også, at vi ikke måtte have skole der, et problem vi i denne forbindelse ikke
havde kalkuleret med, idet der som bekendt ligger en skole på den anden side af gaden.
Vi har besigtiget Medborgerhuset på Jyllingevej. Der var rigtig gode muligheder, og endvidere fik
vi stillet i udsigt, at vi kunne leje villaen ved siden af, således at pladsbehovet blev opfyldt.
Men nej, ej heller her måtte der være skole. Skoler larmer for meget!! Men en børnehave, det var
o.k.
I Utterslev ligger et nedlagt plejehjem lige ud til gadekæret. Det var meget nedslidt, men
mulighederne var gode. Fra sælgers side blev det bekræftet, at der kunne gives tilladelse til at holde
skole.
Det var kommunen så ikke enig i!!
Vi har set på lokaler på den anden side af gaden, da bygningerne var ejet af ”Den gule Rørservice”,
men her måtte være en ungdomsskole - ikke grundskole.
Vi har oven i købet taget kontakt til Gunnar Jørgensens Skole igen m.h.p. at finde ud af, om
bygningen stadig er tom – det er den, men det skulle være en sidste udvej, da vi jo ikke er vildt
begejstrede for beliggenheden i forhold til vores elever.
Beliggenheden har også været medvirkende årsag til, at vi ikke har kigget på et nedlagt
undervisningscenter på Nørrebro, også fordi vi samtidig fik oplysninger om en ejendom på
Bogholder Allé, der ville blive sat til salg indenfor kort tid. Mere om det senere.
Verahus som var på tale sidste år, har vi opgivet. Der sker intet i denne sag, det er ikke sat til salg
endnu – og vi har ikke tid til at vente.
Sidste skud på stammen, og vores store håb er den føromtalte ejendom på Bogholder Alle 36.
Alt er fint vedligeholdt, lokalerne er store og lyse – OG her må ligge en skole. HURRA!!
Ejendommen er på 4 etager, stor og ikke så stemningsfyldt som vores lille skole – men vi er alle
enige om, at det er en fantastisk bygning til vores formål.
Der er rigtig mange muligheder i denne ejendom, og lige nu er situationen den, at vi forhandler med
banken om lån m.v.
Vi er ikke afklarede med, om vi skal købe eller leje, men uanset hvad vi gør, skal den øverste etage
lejes ud, for at det kan løbe rundt de første år.
Så faktisk står vi en drømmesituation med en ejendom i nabolaget, der er stor nok, udearealerne er
store nok, og der må være skole – så er der ”bare” det med pengene J - vi krydser fingre, denne
gang må og skal det lykkes.

Klassekvotient:
Dette punkt har vi brugt rigtig meget tid på at diskutere i bestyrelsen.
Udgangspunktet for diskussionen er:
Kan klassekvotienten på 18 pr. lokale overskrides?
Hvis ja, er det så rent undtagelsesvist?
Og er rent undtagelsesvist en kortere periode eller permanent?
Vi har ikke været enige i bestyrelsen, men et markant flertal var af den overbevisning, at uanset at
lærerkollegiet mente, det var pædagogisk forsvarligt at opnormere klassekvotienten i en enkelt
klasse, var det vigtigt at fastholde denne.
Vi ville dog medgive, at man rent undtagelsesvis kunne have et barn ekstra i en kort periode, hvis
man på forhånd vidste, pladsen ville komme indenfor kort tid og lærerne vurderede, det var
pædagogisk forsvarligt.
Udgangspunktet for diskussionen har været konkrete sager, og få børn er blevet afvist på baggrund
af ovenstående og skrevet på venteliste.
Vi mener, at klassekvotientens fastholdelse er essentielt, i f.h.t. forældrenes forventninger, når de
melder deres børn ind og i f.h.t., at differentieret undervisning er en del af pædagogikken på skolen.
Dette kræver en del læreressourcer.

Klub:
Når vi forhåbentligt snart får nye lokaler, vil vi, hvis lokalesituationen tillader dette, arbejde videre
med muligheden for at få en klub til de større elever.
En betingelse udover lokalerne, er selvfølgelig også, at der er et behov for dette. Dette vil vi
undersøge nærmere, når og hvis det bliver aktuelt.

Fremtidige arbejdsopgaver:
Bestyrelsen har en forretningsorden fra 2001, og det er vores mål at få den behandlet i næste
arbejdsperiode og vurderet om den er up-to-date.
Dette er et mål, vi ikke har nået i 2007, da vi har prioriteret arbejdsopgaverne omkring de nye
bygninger.
Vores mål er også at få udarbejdet en brandplan for skolen, således at alle voksne er klar over hvem,
der gør hvad og hvornår, i fald der skulle opstå brand eller anden situation, der kræver evakuering af
børn og voksne.
Vi vil endvidere i det kommende arbejdsår forsøge at gøre os mere synlige som bestyrelse. Mange
forældre ved ikke, hvem vi er og tænker ikke på at henvende sig til os ved problemer – denne
opfattelse vil vi
gerne være med til at revidere og vil lægge kræfter i dette stykke arbejde.
Vi har som noget forholdsvis nyt fået lagt bestyrelsesreferaterne på hjemmesiden, foreløbig ligger
der kun 2, men det bliver til flere, og her kan man følge lidt med i, hvad der foregår ved møderne.
Det er dog en selvfølge, at personfølsomme oplysninger ikke kommer til at ligge på hjemmesiden.

Elevtal:
Til sommer regner vi med at optage ca. 12 elever i børnehaveklassen.
Ingelise og Mette har i januar 08 holdt samtaler med forældrene.
I øjeblikket er der på skolen 67 elever.
Der er siden sommerferien startet 7 nye børn, og 16 er gået ud.

Personalesituationen:
Der er i øjeblikket 12 lærere og 3 pædagoger på skolen samt 3 vikarer.
Faste lærere og pædagoger er:
Mette, Carsten, Dorte, Mikkel, Mille, Gitte, Nanna, Rose, Yves, Torben, Janie, Manuela, Inge og
Søren.
Vikarerne er: Ninna, Malene og Louise.
Dorte er pr. 01.08.07 blevet ansat som souschef.
Torben er udover at være lærer i værkstedsfag også alt-mulig-mand på skolen.
Bestyrelsen vil gerne takke alle lærere og pædagoger og Torben alt-mulig-mand for deres store
engagement og virke i det forløbne år.

Informationsmøde:
Der er igen i år afholdt informationsmøde for kommende børnehaveklasseforældre i efteråret 2007.
Der mødte forældre fra 12-15 hjem op. Det var et positivt møde.
(Jeg kan her nævne, at vi i bestyrelsen fik refereret via et rygte, at 2 forældre havde opfattet, at der
blev talt ned til dem, og den ene af disse forældre var gået i vrede.
RYGTET viste sig at stamme fra en anden skole i lokalområdet)
Vores intention er, at 1-2 fra bestyrelsen skal deltage i disse møder. Det var desværre ikke muligt i
år.

De ni for jer!
Dette punkt er medtaget, idet det er bestyrelsens opfattelse, at der går meget tid med at få børnene
til at overholde disse væsentlige punkter.
Det er en forudsætning for hele holdningen og pædagogikken på skolen, at børn, forældre og lærere
alle udviser respekt for hinanden, og en del af dette er ”de ni for jer” og ”de ni for os”.
Samtidig vil jeg også her understrege, at er der problemer eller ting, man ønsker at få diskuteret i
bestyrelsen, er man meget velkommen til at henvende sig til os pr. mail eller telefon.
Vi hører ind imellem hver især om forældre, der har noget på hjerte omkring det ene eller andet,
men rent konkret når det yderst sjældent til bestyrelsen, og det er derfor svært at tage op til en reel
diskussion.

Det vil vi meget gerne have ændret, så derfor: Grib knoglen eller tastaturet, lad os høre fra jer.
Sidst men ikke mindst vil jeg takke bestyrelsen og Ingelise for et godt og meget engageret arbejde
og samarbejde i året, der er gået.
Vi er en bestyrelse, som ikke altid er enige i alt, hvilket giver inspiration og dynamik, og alle
knokler for skolen, og supplerer hinanden på en rigtig god måde.
Bedste hilsner
Eva M. Nielsen
Formand

