Referat, generalforsamling på Livets Skole, den 24. april, kl. 19.00
Referent: Tom Kjærsgaard Larsen,
Til stede: 17 deltagere inkl. bestyrelse

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
4. Valg af suppleanter
5. Udgået
6. Valg af tilsynsførende (når denne er på valg)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Velkommen v. formanden, bestyrelsen præsenterer kort sig selv.
1.

Valg af dirigent

Heiko valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterer at mødet er lovligt indkaldt.
Dirigenten konstaterer endvidere i forhold til dagsordens pkt 5, at den
tilsynsførende ikke er på valg. Punktet er på dagsordenen ved en fejl og udgår

2.

Bestyrelsen aflægger beretning

Formanden beretter, at der er afholdt syv bestyrelsesmøder og har været mange
aktiviteter i bestyrelsen i form af i form af møder med arkitekter, banker og
andre aktører i forhold til skolens lokalesituation.

Det var oprindeligt tanken, at bestyrelsesmøderne skulle dreje sig om
forskellige temaer, men ét tema har præget møderne: lokalesituation. Dette har
været diskuteret meget, og der har været adskillige møder med eksterne aktører
og kommuner. Situationen omkring lokaler er ikke endeligt afklaret.

Der har været fokus på proces omkring bestyrelsesmøderne, hvilket har
resulteret i et stort fremmøde på disse, og udover lokaler, er blandt andre
følgende emner blevet debatteret: Årshjul, skolens vision og it-politik

Kassereren beretter, at skolen for andet år i træk har haft overskud, i år er det
på ca. 400.000 kr. Økonomisk set er skolen meget stabil og har en positiv
egenkapital.

Skolen arbejder lige på at fylde hver klasse op til 18 elever. Dette skyldes, at
hver ny elev bidrager med ca. 50.000 kr. i forældrebetaling og statstilskud.

Overskuddet var budgetteret til 575.000 kr. Men endte på 400.000 kr., hvilket
bl.a. skyldes uventede udgifter til vedligehold af elektriske installationer, nyt
tag på salen og uddannelse af personale.

Spørgsmål om hvordan lockouten fremgår af regnskab:
- Kasserer: Lockout fremgår ikke særskilt af regnskabet. Den har dog resulteret i
lavere lønudgifter. Disse penge er bl. a. brugt på supervision af lærergruppen
og en studietur til Berlin for lærerne.
Spørgsmål om hvem der ejer skolens bygninger
- Dorte: Det gør skolen selv

Spørgsmål om hvilke temaer har fyldt i bestyrelsesarbejdet
- Formanden: Strategi, personalehåndbog, støttepolitik, skolens strategi og
udformning, økonomistyring. Tanken var oprindeligt, at vi gerne ville arbejde
med forskellige temaer: f. eks. pædagogik. Hurtigt vist det sig at det
overvejende tema for alle møder blev lokalesituationen

Spørgsmål om hvorvidt regnskabet skal godkendes
- Bestyrelsen mener ikke at det i vedtægterne er angivet, at regnskabet skal
godkendes, blot at det skal fremlægges. For god ordens skyld godkender de
tilstedeværende regnskabet, i tilfælde af, at det skulle vise sig at være
nødvendigt.
3.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Tom K Larsen, Thomas Hornum, og Louise Urth er ikke på valg
Valgte medlemmer:
Lasse Ludvigsen, Thomas Bjørn Hansen

4.

Valg af suppleanter

Charlotte Brask er ikke på valg.
Valgte suppleanter:
Lise Packross, Pernille Lykke Jepsen, Trine Kvorning

5.

Udgået

6.

Valg af tilsynsførende (når denne er på valg)

Udgået

7.

Indkomne forslag

Ingen

8.

Eventuelt

- Spørgsmål vedrørende skolereformens betydning for Livets Skole
Dorte: Der har været afholdt fællesmøde vedrørende skolereformen for skolens
lærere, for at afklare, hvad er vigtigt for lærergruppen i relation til reformen.
Skolereformen består af to områder, dels nye arbejdstidsregler og dels den
egentlige reform
a)

Nye arbejdstidsregler

Der vil være fælles forberedelsestid, puljetid ophører. Dette betyder at
ledelsesperspektivet udvides. Der er endnu ikke truffet beslutninger i forhold
til de nye arbejdstidsregler, men en undersøgelse vedrørende reglernes
konsekvenser pågår blandt skolens personale.
b)

Reformen

Livets Skoler er en friskole og dermed ikke underlagt reformen. Krav
vedrørende eksempelvis tyskundervisning fra 5. klasse gælder derfor ikke for

Livets Skole. Skolen følger reformen tæt, men foretager indtil videre ingen
skemamæssige ændringer.

Livets skole står mål med folkeskolen, og følger undervisningsministeriets
vejledende timeantal, som er højere end minimumsantallet, som de fleste
folkeskoler følger.

Skolens elevers faglige niveau måles i test og via afgangskarakterer. Niveauet er
helt på højde med, og højere end, folkeskolens elever.

SFO’en vil ikke blive påvirket af reformen i nævneværdig grad.

- Spørgsmål vedrørende lokalesituationen
Dorte: Status er, at bestyrelsen har udarbejdet detaljerede budgetter, strategier
og scenarier for skolens fremtidige lokalesituation. Livets Skole vil gerne blive
på i lokalområdet, idet oplandet er her. Tidligere forslag om flytning til anden
kommune forkastet.

Bestyrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt konkretisere scenarierne

- Spørgsmål: Er der planer om at udvide Livets skole til at indeholde 9. Klasse?
Dorte: Ikke i første omgang, dette kan tilkomme.

Spørgsmål: Hvordan fungerer klippekortsordningen?
Dorte: Skolen har en stor økonomisk fordel ved at lade forældre stå for en
række praktiske gøremål, fremfor at købe servicen af firmaer. Derfor har skolen
indført forældrerengøring én gang årligt, hvilket vil sige at et nyt forældrepar
hver weekend forestår rengøring af skolen.

Derudover har skolen indført en klippekortsordning. Denne betyder at alle
forældrepar i løbet af skoleåret skal bidrage med 8 timers praktisk arbejde til
skolen. For hver times arbejde man bidrager med, får man et klip. Et klip kan
omsættes til 150,- kr, som man i stedet kan vælge at indbetale til skolen.

Klippene bliver fortrinsvis brugt på arbejde i uge 26, ved den årlige
forældrearbejdsuge.

Spørgsmål: Hvorfor er vi ikke flere til generalforsamlingen?
Formnden: Dette er det normale fremmøde. Vi vil overveje anden form for
generalforsamling, f. eks. med spisning, eller et eksternt indlæg.

Tak for i dag
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