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Referat årsmøde  
Dato:30. april 2022 
Tidspunkt: 12-14.30 
 
 
1. Valg af dirigent 

Claus vælges enstemmigt. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

- Thomas præsenterer de nuværende medlemmer af bestyrelsen: Emmy Laura (bh.kl. og 2. kl.), Rikke 

(5. og 8. kl.), Nicolai (forretningsfører, 8. kl.), Peder (7. kl.), to medlemmer fra børnehaven, Ulli 

(ekstern), Thomas (formand, bh.kl., 5., 7. kl.). 

- Det sidste år har været frustrerende på mange punkter. Sygdom har fyldt meget, især i starten af 

2022, men vi er ved at komme ud på den anden side. Thomas understreger, at skolen er afhængig 

af en engageret forældrekreds, der bakker op om de initiativer, der er. Det har været godt at se 

engagementet på arbejdsdagene og til forårsfesten. 

- Året har været præget af nytænkning, som vi fx så i forbindelse med julebasaren. Thomas sender 

en stor tak til skolens dygtige og engagerede festudvalg. 

- Skolen er inde i en mere stabil periode, end den har været førhen. Der er fortsat vækst i elevtallet. 

Det er godt, men er også en udfordring ift. de fysiske rammer. Samarbejdet med udlejeren har 

været udfordret, og det er noget, bestyrelsen fortsat kæmper med. Vi kan være stolte af 

lærerkollegie og ledelse, som viser vejen til, hvordan en moderne Steinerskole kan fungere, fx i 

forbindelse med IT. 

- Året har vist, hvor sårbar bestyrelsen er med de få medlemmer, der er. Hvis en eller to er udfordret 

privat, kan det lægge det hele ned. Derfor foreslår bestyrelsen, at der kommer et medlem mere 

med. Bestyrelsen foreslår også, at skolens udvalg gentænkes og forankres bedre i bestyrelsen, så 

bestyrelsen har et medlem med i hvert udvalg. 

- Klatrestativet: er stadig på vej, ligger i en lang proces af godkendelser hos kommunen. Der er blevet 

rykket, og det er frustrerende, men det er stadig planen. 

- Der er ingen spørgsmål, og beretningen godkendes med klapsalver. 

3. Bestyrelsen forelægger regnskab til orientering 

- Årets resultat er et underskud på 594.000 kr. Det skyldes til dels meget sygdom, og at der har været 

noget opsamling ift. året 2020. Det er ikke uventet, at der er underskud, men underskuddet er 

større end forventet. 

- Udviklingen i antal børn i skolen (og børnehaven) er meget vigtig for skolens økonomi, og det er 

faldet fra 192 i 2020 til 180 i 2021. Forældrene opfordres til at reklamere for skolen i deres 

netværk. Set over en længere periode er børnetallet på skolen dog stigende. 

- Skolens egenkapital er -837.000 kr. Det er penge, skolen skylder til forældrene, altså det indskud, vi 

har betalt, da børnene startede på skolen. Derfor er det ikke et problem med den negative 

egenkapital. Faktisk har skolen et stort rådighedsbeløb i banken. 

- Revisorerne har ingen kritiske kommentarer til årsregnskabet. 

- Der bliver spurgt til det faldende antal børn i SFO’en. Anne-Mette svarer, at nogle forældre har 

valgt at tage børnene ud af SFO’en under corona, hvor de arbejdede hjemmefra. 

- Der har været større udgifter til rengøring pga. corona. 

4. Skolens udvalg 

- Emmy Laura fortæller, at hun og Thomas har været på seminar for Steinerskolernes 

bestyrelsesmedlemmer. Der har desuden været afholdt bestyrelsesseminar/visionsweekend i 
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efteråret med læseopgaver og diskussion af Steinerpædagogik. Weekenden afslørede en uklarhed 

omkring de forskellige udvalg på skolen, som bestyrelsen gerne vil have et overblik over, også for at 

skabe en bedre gennemstrømning af informationer og opgaver på skolen. Bestyrelsen vil gerne 

have en snak om, hvordan forældrene kan bidrage til skolen, og ville gerne have holdt møder med 

de forskellige udvalg. 

- Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer, forældre og ledelse sammen er med i en række 

udvalg, der kan fokusere på udviklingsarbejde, fx ejendomsudvalg, kommunikations- og PR-udvalg, 

festudvalg, derudover ad hoc-udvalg. Ideen er at sprede arbejdsbyrden ud, så der vil være behov 

for, at forældrene melder sig til udvalgene. Formålet er også et nærmere samarbejde mellem 

forældreforeningen og bestyrelsen.  

- Katrin foreslår, at der også er et byggeudvalg (som ikke er det samme som ejendomsudvalget) 

- Dorte nævner, at der tidligere har været et fonds/ansøgningsudvalg, som kan søge penge til 

udvikling af fx udearealer. 

- Rikke foreslår, at der i forbindelse med arbejdsweekender gives mulighed for at melde sig til 

udvalg. Derudover foreslås det, at man kan melde sig løbende på kontoret og online. Og at det 

gøres synligt på vægge og på hjemmesiden, hvad der findes af udvalg, og hvem der er med. 

- Ift. deltagelse på årsmødet foreslås det, at årsmødet skal lægges i løbet af forårsfesten, fx inden 

optræden, så folk ikke er gået hjem. Det foreslås også, at der bliver talt om udvalg på 

forældremøderne. 

5. Skolens vedtægter – forslag til opdatering 

- Der er blevet fremsendt forslag til ændringer til vedtægterne. De store ændringer er, at der 

kommer til at stå, at skolen er profilskole for ordblindhed, at lærerkollegiet kan deltage i årsmøder, 

at der kommer et ekstra bestyrelsesmedlem. 
- Stk. 18. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Formand vælges blandt de 

skole valgte medlemmer, og næstformand vælges blandt de forældre valgte medlemmer på årsmøder. 

o Der er spørgsmål til, hvad denne formulering betyder. Det foreslås at præcisere, 

at ”Formand vælges blandt de forældrevalgte medlemmer fra skolen, og næstformand 

vælges blandt alle de forældrevalgte medlemmer.” 

- Forslaget er enstemmigt ved taget ved afstemning. 

6. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Thomas er på valg og derudover skal der vælges ét nyt medlem. Thomas genopstiller gerne. Rikke, 

som er suppleant nu, melder sig som kandidat.  

- Martin (5. kl.) og Stephan (3. kl.) melder sig som kandidater. 

- Der er skriftlig anonym afstemning. Hver forældre stemmer på to kandidater. Der blev i alt afgivet 

49 stemmer, heraf en blank. 

- Thomas og Martin vælges til bestyrelsen. 

7. Forældrekredsens valg af suppleant 

- Rikke vælges til suppleant. 

8. Beretning fra tilsynsførende 

- Viggo har været på besøg i klasserne med fokus på dansk, matematik, historie og engelsk. Han skal 

se, om skolen fagligt står mål med det tilsvarende i folkeskolen. Konklusionen er, at 

onlineplanlægningen har været god, og at det fysiske tilsyn var en opløftende oplevelse. Syv elever 

fra 9. klasse søgte optagelse i gymnasiet, og alle blev optaget. Lærerne virker til at trives. Hele 

konklusionen vil blive tilgængelig på skolens hjemmeside efter 1. maj. 

9. Valg af tilsynsførende 

- Der skal findes en ny tilsynsførende.  



 

  1 
 

 

 
10. Indkomne forslag 

- Der er ingen forslag. 

11. Eventuelt 

- Katrin: skolen burde have en pedel, som kan stå for dagligt vedligehold og kan vise børnene, 

hvordan man passer på tingene. Der er opbakning blandt forældrene, især hvis børnene kan 

inddrages, så det indlejres i undervisningen. 

- Katrin: der mangler eurytmi på skolen. Bestyrelsen synes, det er vigtigt, og der arbejdes på at få fat 

på eurytmilærere. 

- Formatet til årsmødet: prøv at være realistisk i planlægningen og at overholde den afsatte tid. 

- Årskalender er en stor hjælp. Der må meget gerne være arbejdsweekender, evt. møde i januar mm. 

med på den. 


