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Generalforsamling 2011 

 
Bestyrelsens beretning 

 

I lighed med tidligere år har vi valgt at dele beretningen i to, sådan at Helle Heesche i sin beretning 
primært vil holde fokus på det nære og på skolen i hverdagen, mens jeg skal forsøge at holde fokus 
på de vinkler, der primært relaterer sig til bestyrelsen. 
 
Formand Klaus Hansen stoppede sidste år,efter mange år som formand ligesom andre bestyrelses-
medlemmer valgte at trække sig efter mange år med bestyrelsesarbejde. 
 
Dette betød, at den nye bestyrelse skulle konstituere sig med ny formand. Og der kan jeg roligt sige, 
at der ikke ligefrem var kø til denne post. De nyvalgte medlemmer til bestyrelsen ønskede, naturligt 
nok, at få en tid som menige bestyrelsesmedlemmer, inden de kastede sig ud i udfordringen som 
formand.  Og i og med vores tidligere formand Klaus Hansen havde gjort et fantastisk stort stykke 
arbejde i sin tid. Holdt det måske de siddende bestyrelsesmedlemmer tilbage. Efter lidt snakken 
frem og tilbage pegede bestyrelsen på Birgitte Jonsèn og Birgitte sagde efter lidt tænken ja tak til 
posten.  
 
Dette blev dog for meget for Birgitte i forhold til alle de andre opgaver hun havde i sit daglige vir-
ke, Birgitte valgte derfor, at trække sig helt fra bestyrelsen. Bestyrelsen måtte omkonstituerer sig, så 
jeg, der havde lagt en masse energi i at fortælle jeg ikke ville genopstille ved denne generalforsam-
ling, blev formand. Ja ja overlæggeren kan tilsyneladende sænkes langt ned. Jacob indgik som næst-
formand og Katrine Borch overtog min post som kasserer. Jeg vil gerne sige tak til Birgitte for de 
måneder, hun nåede at fungere som bestyrelsesformand og sige tak for et godt samarbejde og for 
det engagement, hun udviste. 
 
Oven på et år, hvor Ringsted Ny Friskole præsterede et underskud, er vi ekstra glade for at komme 
ud med et fint overskud. Hvilket vores finansielle partnere allerede har meldt positivt tilbage på. 
Det er ingen hemmelighed at der er stor fokus på vores økonomi både fra vores bank og fra staten 
(undervisningsrådet) 
 
Ved stram budgetføring, alle klasser fyldt op med elever, en tilpasning af personaletimer samt med-
arbejdere, der er opmærksomme på at indkøbe materialer mm. på en så fordelagtig måde som mu-
ligt. Faktisk som hvis det var hjemme i privatøkonomien, er det lykkes at komme ud med det gode 
resultat.  
Det har endda været muligt at begynde en renovering af de gamle bygninger. Rigtig flot gået. 
 
Havde vi de samme vilkår i årene frem, ville vi kunne have en fornuftig økonomi, hvor der hvert år 
var plads til fysiske forbedringer af skolens bygninger og inventar, nye undervisningsmaterialer, 
lejrskoler, emneuger, flere undervisningstimer end det vejledende tal for folkeskolen samt rimelige 
muligheder for at uddanne og opdatere personalet. 
Men som vi tidligere har informeret om og som om lidt får et helt særskilt punkt, så står vi over for 
en udfordring af de større, idet vores statstilskud bliver faldende. Men ingen udfordring er vel for 
stor til, at den kan håndteres, når vi også ønsker at bevare RNF ud i fremtiden. 
 
Ved sidste generalforsamling talte Klaus om et ønske, vi på lang sigt havde, nemlig ønsket om, at 
udskolingseleverne med tiden medbragte egen computer. På dette tidspunkt var der stor skepsis i 



bestyrelsen over for, om skolen nu kunne tillade sig det, og hvordan det ville blive modtaget blandt 
jer forældre. Vi aftalte at gå lempeligt frem og blot formulere som ønske, at eleverne medbragte 
computere. I årets løb har det imidlertid vist sig, at det nærmest er blevet sådan, at de fleste udsko-
lings- og også en del elever på mellemtrinnet medbringer egne computere, selv om vi ikke har lavet 
en egentlig regel om det. Det var vi meget glade for, for det frigiver penge til at få lavet andre og  
bedre  IT-løsninger. Som jo med tidens erfaring altid kan forbedres. 
 
Sidste skoleår arbejdede bestyrelsen i samarbejde med ledelse og det øvrige personale med RNF’s 
værdigrundlag. 
Når man går i gang med et sådan arbejde, går der rigtig meget tid. Værdiudvalget lovede hinanden, 
at værdiarbejdet skulle være afsluttet ved denne generalforsamling, således at det færdige resultat 
kunne præsenteres på skolen hjemmeside. 
 
Der er den sidste tid blevet arbejdet på højtryk for at nå dette, og det færdige resultat ligger der nu, 
og er og finde på hjemmesiden. Tak skal lyde til alle dem som har været involveret i dette projekt. 
  
Denne sidste fase af værdiarbejdet har handlet om at give overskrifterne krop, altså uddybe de en-
kelte værdier og beskrive, hvordan vi udlever dem i hverdagen. 
 
Vi står i dag med nogle rammer, som gør, at selv om vi er blevet flere. Bør vi være i stand til at tage 
vare på den enkelte, men også på fællesskabet.  
 
Vi ønsker fortsat at bevare en skole præget af et nært og trygt læringsmiljø, mulighed for det kreati-
ve/musiske, høj faglighed og udvikling samt en skole, hvor der i det forpligtende fællesskab også er 
plads til mangfoldigheden. Vi ønsker ikke at blive en elitær skole, men vil fortsat være en skole for 
alle som vil indgå et forpligtende samarbejde mellem personale, elever og forældre.  
 
 
I året der er gået, har mængden af opgaver i bestyrelsen været faldende, da der ikke har været nogle 
byggeprocesser samt andre større tidskrævende projekter. Det gør at bestyrelsen kan se tilbage på et 
år, hvor dagsordenerne ikke har været kilometer lange og bestyrelsesmøderne derfor har kunnet 
slutte til den planlagte tid. Bestyrelsen er sammensat af folk med forskellige kompetencer, som sup-
plerer hinanden godt. Så jer der har lyst til bestyrelsesarbejde kan roligt melde jer. 
 
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til Helle Heesche for din store indsats og engagement. Og tak 
til alle jer, lærerne, pædagogerne, jer på kontoret osv for at have holdt ud, indtil vi nu her igen kan 
sige, at der er kommet en mere normal hverdag på skolen. Samt også en stor tak til alle de forældre 
som på hver jeres måde har bidraget til skolen og dens fremtid.  
 
Så vil jeg selvfølgelig også sige mange tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. Jeg har altid 
synes bestyrelsen på skolen har haft en stor brede i sin kompetence og med de nye der er kommet til 
i år er den ikke blevet mindre. Så tak til jer.  
 
Uden alle vores ansatte og alle de frivillige hænder ville skolen aldrig have været det den er i dag. 
Dermed mener jeg også vi er klar til de udfordringer som der må komme for skolen i fremtiden. 
 
 
Tak for nu. 
 
 
  


