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REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR LIVETS SKOLE
ONSDAG DEN 27. APRIL 2016

Sted: Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Kulturhuset, Frode Jakobsens Plads 4, 1., 2720
Vanløse

Tid: kl. 18.30 til kl. 20.30

Antal: 51 tilmeldte deltagere

Referent: Pia Phillipsen (medlem af bestyrelsen, næstformand)

Dagsorden: 1) Foredrag af Erik Løgstrup: Viden om vores gamle dele af hjernen
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab 2015
4) Valg til ny bestyrelse
Ad 1): Foredrag af Erik Løgstrup:
”Viden om vores (alt for) gamle hjerne – og de mange fælder, der ligger og lurer i det daglige
samarbejde, fordi vi ofte er meget irrationelt territorielle og klanagtige – også her i foråret 2016”.

Erik Løgstrup er partner og administrerende direktør i Performex Human Resources, der gennem 25
år har leveret kurser, uddannelser og konsulentbistand indenfor områder som kommunikation,
samarbejde, salg, ledelse, problemløsning og personlig udvikling.

Tidligere har Erik Løgstrup arbejdet som systemudvikler og projektleder i Danske Banks ITafdeling.
Viden om vores gamle dele af hjernen: Kender I det, at andre mennesker reagerer på helt
uforståelige måder – eksempelvis bliver meget bekymrede ved udsigten til en ellers ret uskyldig
forandring, reagerer ret skarpt på en ellers velment kommentar/et godt råd – eller oplever det
vanskeligt at samarbejde med andre?
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Forklaringen er ofte dejlig simpel: Faktisk er vores hjerne udviklet til et liv for ca. 100.000 år siden,
hvor det handlede om overlevelse, kamp/flugt – liv og død. Det er heldigvis gået over. Vores liv er
blevet langt mere sikkert, men det har vores hjerner desværre ikke opdaget. Derfor er vi selv – og
de lærere og forældre, vi arbejder sammen med, territorielle (ofte uden at være klar over det).
Derfor kan vi komme til at træde hinanden over tæerne, når vi hjælper til med opgaver, giver
velmente gode råd, kommenterer på hinanden, siger noget ”for sjov” etc.
Ad 2): Bestyrelsens beretning ved Louise Urth Olsen (formand)
Ved sidste generalforsamling var situationen på skolen og i bestyrelsen en lidt anden.
Vi havde ingen bestyrelsesformand, vi havde ingen næstformand, og vi havde lige fået en ny
kasserer Klaus (der nu ikke længere er på skolen).

Dorte (Saiz Marquina) var skoleleder, Heiko (Damsbo) var på orlov, så der var ingen souschef,
Marianne (Hobel) var lærer, Mette (Rønning) var her – det vil sige, at lærerteamet var et team, der
havde arbejdet sammen et godt stykke tid og kendte hinanden godt.

Siden er der kommet nye lærere til, andre er stoppet, vi har fået en ny kasserer Claus (Bjernemose
Rahbek), en sekretær og bogholder Jeanette (Ebenhardt Veggerby), og vi har måttet sige farvel til
Dorte (Saiz Marquina).

Der er ingen tvivl om, at det her skoleår (2015/2016) på rigtigt mange måder er anderledes end
nogen af de tidligere på skolen – og bestyrelsen ved, at lærere har måttet løbe ekstra hurtigt og
været ekstra large af samme grund.

På en lille skole som vores, hvor afstanden mellem alle (forældre, lærere, leder), er så kort, er det
ekstra sårbart, når en nøgleperson er fraværende. Det var nogle seje dage, tilbage i oktober 2015, da
vi fik at vide, hvor syg Dorte (Saiz Marquina) er, og det er ikke nogen nem sag at sætte sig i
lederstolen på den baggrund – eller at gå på arbejde for resten af skolens ansatte.

Så stor TAK til skolens ansatte, fordi de fortsat er her og hver dag gør alt det rigtige, for at skolen
skal fungere bedst muligt for vores børn. Vi ved, at lærerne har lagt rigtigt mange ekstra timer, og at
det ikke ville ikke kunne hænge sammen, hvis de ikke havde gjorde det.

3
TAK til Marianne (Hobel), fordi hun efter kun én dags betænkning sagde ja til at påtage sig
opgaven som konstitueret leder, også uden souschef, da Mette (Rønning) gik på barsel. Bestyrelsen
vil også gerne sige TAK til Marianne, fordi hun vil fortsætte med at løfte opgaven som konstitueret
leder, indtil vi har fundet den bedste løsning for skolen, nu hvor vi ved, at Dorte desværre ikke kan
vende tilbage.

I bestyrelsen har vi talt meget om, hvor stor en opgave det er og har været for skolens ansatte – og
bestyrelsen synes, de er seje og dygtige – det håber vi, at de er klar over.

I bestyrelsen har vi i gennem det sidste år brugt rigtigt meget tid på at få vores arbejde ned på papir
– blandt andet så det bliver nemmere at overdrage opgaverne i bestyrelsen til nye medlemmer.
Vi har lavet en forretningsorden og et årshjul, og vi har holdt et bestyrelsesseminar ved en
konsulent fra Friskoleforeningen, hvilket betød, at vi følte os bedre klædt på til at påtage os den
opgave det er at være bestyrelsen for en skole som vores.

I dette skoleår har skolens lokaleudfordringer igen fyldt en del. Akut manglede vi et krea/forberedelseslokale i efteråret (2015) – som det heldigvis lykkedes os at finde i allersidste øjeblik.

Vi er udfordret på antallet af lokaler. Et af de scenarier, vi har nu, er at blive på matriklen, hvorfor
vi i samarbejde med flere forskellige kloge folk ser på muligheden for at udvide. Det er ikke noget,
vi løser med et fingerknips, så denne udfordring arbejder vi også videre med næste skoleår.

Ad 3): Beretning fra kasserer, Claus Bjernemose Rahbek (far til Kamma og Lucas i
børnehaveklasse)
2015 har været et år med mange omvæltninger på grund af blandt andet sygdom og barsel. Dette
har medført, at lærerne har trukket et større læs for at få enderne til at hænge sammen. Det har også
betydet, at vi har fået noget af lønnen refunderet fra barselsfond og sygesikring. Derfor har 2015
samlet givet et overskud på ca. en halv million kroner.

I 2016 forudser vi et underskud på ca. en halv million kroner.

Noget af underskuddet kan forklares med, at statstilskuddet er faldet. Derudover er der blevet ansat
ekstra personale til at dække efter sygdom og barsel, og selvom vi får tilskud til disse, dækker de
ikke hele lønnen fra de fraværende.
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Heldigvis har vi en ny klasse på 18 børn, der starter i børnehaveklasse efter sommerferien, og vi har
ingen afgangsklasser i år.

Nedenfor ses de poster, der væsentligt har ændret sig fra 2015 til 2016:
2015

2016

Indtægter:
statstilskud
skolepenge
SFO
total indtægt

5.434.000 kr.
1.382.000 kr.
413.000 kr.
7.368.000 kr.

5.118.000 kr.
1.321.000 kr.
445.000 kr.
6.971.000 kr.

Udgifter:
løn, lærer
vedligeholdelse
lønadm.
total udgift

4.354.000 kr.
146.000 kr.
101.000 kr.
6.764.000 kr.

4.769.000 kr.
46.000 kr.
390.000 kr.
7.438.000 kr.

Resultat

+ 496.000 kr.

- 528.000 kr.

Ad 4): Valg til ny bestyrelse
Nyvalgte medlemmer til bestyrelsen:
Marc Pedersen (far til Valentina i børnehaveklasse)
Heidi Hollesen Ladefoged (mor til Marius i børnehaveklasse)
Lise Packroff Larsen (mor til Ayo i 3. klasse)
Susanne Hagelberg (mor til Jonathan i børnehaveklasse)

Nedenstående medlemmer blev genvalgt til bestyrelsen:
Louise Urth Olsen – formand (mor til Alma i 2. klasse og Albert i 3. klasse)
Thomas Bjørn Hansen (far til August i 2. klasse og Vitus i 4. klasse)
Selene Merethe Hansen (mor til Josephine i 6. klasse)

Nedenstående medlemmer var ikke på valg, da de sidste år blev valgt for en toårs periode:
Jesper Andersen (far til Snorre i 5. klasse og Nanna i 6. klasse)
Ditte Lidegaard (mor til Sicilia i 1. klasse)
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Pia Phillipsen – næstformand (mor til Alfred i 1. klasse og William i 3. klasse)

