Referat af generalforsamling på Livets Skole d. 28. april 2011
Inden dagsordenen var der oplæg med tidligere børnehaveklasselærer på skolen Louise Klinge.
Louise holdt oplæg om at arbejde med børn. Smedeuddannelsen gav hende mod på at arbejde med
børn. Gode karakterer fik de bl.a. fordi de ikke fik skæld ud og blev anerkendt. Mange af dem
havde ikke valgt at blive smede, men blev det kun, fordi de ikke følte de kunne andet. De var sådan
’fuck det’, da det startede. Når de gik på uddannelsen blev de mindet om, at de ikke kunne blive det
de havde drømt om. De havde alle et selvhad. Men oplevede gradvist på kurset, at de var gode til
noget, blev anerkendt og blomstrede op. De fik alle sammen mod på at tænke, om de skulle blive
noget andet efter forløbet.
Louise arbejder med, hvordan kan man få de inderste ting frem i barnet. Vi skal sørge for at
balancere børnene, så de får de inderste ting frem. Lyset er der altid – man kan ikke ødelægge mit
barn ved skæld ud, men det er ligesom en snegl, der trækker følehornene ind, hvis den bliver
forskrækket. Man skal ikke som voksen slå sig selv i hovedet over at lave fejl, hvis man kommer til
det. Man kan evt. undskylde over for barnet.
Der er altid en grund til at ting sker. Eksemplet med en dreng i børnehaveklassen, som slog
sidemanden om mandagen – Louise spurgte ind til det, og drengen var ked af, at forældrene havde
skændtes aftenen før, og ved at der blev spurgt ind til det, hjalp det ham lidt.
Eksemplet fra smedeuddannelse med Burim, og der en dag kom for sent til Pelle Erobreren og blev
positivt mødt af Louise og fik fortalt, hvad han var gået glip af i filmen i stedet for irritation eller
skæld ud. Han var inden altid kommet for sent, og han kom faktisk aldrig for sent efterfølgende
andet end én gang, hvor han undskyldte og kom med en god grund.
Husk altid, at børn er et andet sted end voksne. Børn oplever mange gange ting for første gang, og
derfor er der læring i deres oplevelser, og derfor kan de ikke altid skynde sig, som vi voksne gerne
vil have dem til.
Solen skinner på alle mennesker. Alle vil gerne gøre noget godt for hinanden. Alle vil gerne bidrage
til en bedre verden, fx ved at hjælpe med småting derhjemme. Lad dem skrive indkøbssedler osv.
Forældre skal være så dovne som muligt og lade børn hjælpe til og inddrage dem i at få hverdagen
til at hænge sammen.
Louise skriver på en blog, der hedder Holdaf.dk, hvor man kan tilmelde sig et nyhedsbrev.
Louise tegnede på tavlen, hvordan hun ser børn. Der er altid en sol der skinner inden i dem. Den
skal man give plads til at skinne.
Dagsorden og referat for generalforsamling
1. Valg af dirigent – Heiko.
2. Valg af referent - Lea
3. Præsentation af bestyrelsen
Gitte, Formand for bestyrelsen
Eva, bestyrelsen
Tina, bestyrelsen
Mogens,
Karsten, Kasserer,
Ulf, suppleant (ikke til stede)
4. Bestyrelsen aflægger beretning
- herunder spørgsmål og svar til den skriftlige og mundtlige beretning.
Gitte fortalte kort, om at bestyrelsen har arbejdet med:
Retningslinjer for børn med særlige behov – ligger nu på hjemmesiden. Så er det åbenlyst, hvad
skolen arbejder med her.
Weekendrengøring af forældre er sat i værk. Det er hårdt arbejde, men alle forældre har været
positive.
Klippekortene har været i gang hele året og er nærmest blevet brugt op. Det har betydet at folk er
kommet frivilligt og har lavet mere arbejde. Ordningen fortsættes næste år.
Udvalgsarbejdet - Forsøgt sidste år at nedsætte udvalg, det har holdt hårdt, der er to aktive udvalg,

PR-udvalget og fondsudvalget, som arbejder.
Arbejdet med at skaffe flere elever – Forældrene har været ude med balloner på Vanløse Torv, og
der har efterfølgende været ekstra trafik på hjemmesiden, og torsdag d. 28. april har der ringet
forældre til tre børn, der evt. skal starte i børnehaveklassen efter sommer. Så det gør en meget stor
forskel. Det skal der fortsættes med – skriv jer på sedlen i køkkenet til de næste par lørdage.
Brobygning – Lygten skole er der nu indledt et samarbejde med. Og nogle af børnene fra 7-8. klasse
starter der efter sommerferien.
SFO - SFO-elever startede i klub og 7 elever vendte efter kort tid tilbage og går i SFO+, hvor de
sidder for sig selv og hygger sig og er meget glade for at gå i SFO for ’de store’.
Øvrige ting på skolen
Lærersituationen - Heiko er startet som souschef og Marianne er kommet tilbage. Plus nogen flere,
inkl. Sita. Der er nu 12 fastansatte lærere pt. udover Dorte.
Læringsstile - Forrige år søgte Dorte 80.000 til at sende lærerne på kursus i læringsstile. Det var
meget udbytterigt, og de prøver nu at implementere det i hverdagen. Skal gøres inden for 5 år. Det
første år implementeres det i emneugerne. I år føres det videre med fokus på matematik, hvor
undervisningsmaterialet understøtter arbejdet med læringsstile. Det bruges også i dansk. Det næste
der skal ske, er at i uge 26 (som er arbejdsuge for forældrene), skal lokalerne indrettes efter
læringsstils-konceptet. Fra næste år, skal der indføres læringsstils-mål, så også forældrene kan følge
med i, hvad der kan forventes. Der forventes at blive søgt midler igen i år.
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Karsten fremlagde: Vidste godt det ville blive et svært år. Målet var at bringe underskuddet ned.
Budgettet var på -266.000 og endte på -62.000. Det er faktisk meget tilfredsstillende. Indtægter har
været 2% højere end budgetteret. Undervisningsomkostningerne var dog også højere.
Ejendomsudgifter er 29% lavere end budgetteret. Administrationsudgifter blev 40% lavere. Der er
blevet lavet et meget stort stykke arbejde for at nedbringe omkostningerne, både fra Dorte og fra
lærergruppen. Der er primært skåret i de udgifter, der ikke direkte går ud over børnenes hverdag.
Stor ros til Dorte og lærerne for at arbejde hårdt og være indstillet på at finde nye måder at gøre
tingene på. Der har også været mindre sygefravær. Der er blevet arbejdet konstruktivt for at
nedbringe omkostningerne.
Vedr. 2011 budgettet – der er stadig behov for at holde omkostningerne nede. Efter sommer er der
en afgangsklasse, som er stor, hvorfor det lægger et pres på indtægterne. Karsten, bestyrelsen og
Dorte har arbejdet hårdt med at få finansieringen af det nye lån på plads. Der mangler stadig 15.000
mere i forældrelån, så hvis nogen har mulighed for at give lidt mere er det meget velkomment. Der
er kommet 2/3 kontanter ind ud af ca. 260.000, hvilket betyder at vi sparer nogle omkostninger, dels
på renter, og fordi lånet er så lavt, vil Merkur ikke tage yderligere pant i ejendommen, hvilket også
har sparet omkostninger til oprettelse af lånet, hvilket er supergodt.
Der skal skaffes flere børn
Der er en stor opgave med at skaffe flere børn til efter sommeren. Det er den helt afgørende faktor
for skolen, både økonomisk, men også socialt. Derfor må alle gerne gøre en indsats for at få flere
børn, herunder ballonuddeling, men også mund til mund metoden. Fortæl gerne vidt og bredt om
skolen 
Vi budgetterer med et lille underskud på 23.000 pt. indtægterne stiger med 1% - der er en
udfordring fordi det er færre børn og statstilskuddet er i stilstand. Kommunerne holder igen med at
give støtte til børn med særlig behov. Derfor skal fondsudvalget gerne gå mere aktivt ind i arbejdet.
Kendte faktorer i budget 2011:
Undervisningsomkostningerne skal falde 1%
Ejendomsudgifter falder lidt
Administrationsomkostninger stiger med 17% )sidste år faldt de med 40% - det kan vi nok ikke
regne med 2 år i træk)
Finansomkostninger stiger med ca. 30.000 fra 2010. Dette skyldes dels det nye lån, samt at der i
2011 forventes at blive trukket fuldt ud på kassekreditten, mod perioder i 2010 uden træk på
kassekreditten.

Karsten takkede for 6 år i bestyrelsen som kasserer. Stor ros og applaus.
Dorte takkede Karsten for mange års samarbejde. Dorte stillede som en forudsætning, at Karsten
blev kasserer, da hun trådte til. Vi har stået over for et gigantisk oprydningsarbejde sammen, og der
har Karsten været en stor støtte og sparringsmulighed i det daglige arbejde. Tak for opbakning og
for det store arbejde 
Spørgsmål til regnskabet
Lønomkostninger er ændrede (ikke den store lønsum)?:
Dels hænger det sammen med hvordan bogholderen bogføres.
Dorte laver lønnen, der er sparet udgifter.
Vedr. ejendomsudgifter:
Før var Torben ansat som pedel og fik en høj løn. Det er stoppet, og der er nu ansat en til en mere
fornuftig løn.
Spørgsmål til administration. Hvad går de mange penge til?
Der er bl.a. blevet brugt penge til bogholderbistand hos revisionsfirmaet.
Administrationsomkostninger er faktisk blevet halveret.
Hvad er markedsføringsomkostningerne fra 2009 på 65.000 gået til.
Bl.a. annoncering til ansættelse af nye lærere, som tidligere blev annonceret i Folkeskolen, som er
meget dyr, men som nu alene annonceres der på nettet.
6. Forslag fra bestyrelsen
Forslag om at dagsordenen kan udsendes pr. post. Det skal godkendes to år i træk, fordi det er
vedtægtsændringer. Forslaget blev godkendt.
7. Valg af bestyrelsen
Heiko fortalte lidt om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. En gang om måneden mødes bestyrelsen
og lægger retningslinjer for skolens arbejde. Eksempelvis er der lavet retningslinjer for børn med
særlige behov. Man tager ansvar for økonomien og skolens drift. Der er også lavet
brobygningsaftaler mv.
Bestyrelse: Lea, (Noah 2. klasse) kasserer
Bestyrelse: Charlotte Brask (Jacob, 2. klasse)
Suppleant: Alice (Mathias 4. klasse)
Suppleant: Trine (William)
Tak til Gitte for det store stykke arbejde i bestyrelsen fra Eva på bestyrelsens vegne. Stor tale.
8. Øvrige forslag
Ingen øvrige forslag er indkommet.
9. Evt.
Ingenting.

