Bestyrelsens beretning 2017/18
Som formand for bestyrelsen vil jeg starte fremlæggelsen af bestyrelsens beretning 2017/18.
Vi har valgt at dele bestyrelsens beretning imellem os så vi har en del hver. Vi vil starte med at
præsentere os selv for at give jer en idé om vore tilhørsforhold til skolen
Jeg har siddet i bestyrelsen i fire år det sidste som formand. Det har været spændende, der har været
mange opgaver som har været både udfordrende og interessante.
Jeg har tre børn på skolen: Frederikke i 9. klasse, Alberte i 6. klasse og Alfred i 3. klasse.
Jeg er lærer på Paarup skole i centerafdelingen hvor vi har elever med autismespektrumforstyrrelser
Bestyrelsen holder faste møder én gang om måneden. og af og til ekstraordinære møder, når der er
behov for det.
Ved møderne deltager udover bestyrelsen, skolelederen, viceskoleleder, børnehaveleder, SFO-leder,
TR for lærerne og en repræsentant for lærerne, dette går i turnus blandt alle i lærerkollegiet. Foruden
de alm. bestyrelsesmøder, har vi også 2 gange om året fællesmøde med skolens personale og et årligt
møde med andre friskoler. Vi har også mulighed for at deltage i Friskolernes landsmøde. I år er der to
af os der deltager
I bestyrelsen holder vi også en julefrokost, det er meget hyggeligt at møde sådan lidt uformelt.
Dagsordenen på bestyrelsesmøderne har mange faste punkter såsom: Regnskaber, budget, skolens
arrangementer i løbet af året, udsmykning af skolen, større indkøb til skolen og renovering af lokaler
og udeområder, samarbejdet i lokalområdet mm.
Ved ansættelser af nye medarbejdere på skolen, deltager der også repræsentanter fra bestyrelsen. Vi er
altid et udvalg bestående af en eller to ansatte på skolen alt afhængigt af hvilken afdeling der skal
ansættes til, en eller to fra bestyrelsen, TR og repræsentanter fra ledergruppen. Det er altid en meget
spændende opgave og vi møder mange kvalificerede mennesker, der rigtig gerne vil arbejde på vores
skole.
Ved den svære men nødvendige samtale mellem forældre og skolen, sker det at vi fra bestyrelsen
bliver bedt om at deltage. Der sidder vi, som repræsentant for både forældrene og skolen. Vores
tilstedeværelse skal gerne være med til at sikre en samtale med løsninger som er til gavn for begge
parter.
Sidst men ikke mindst er bestyrelsens formand med, når der er lønforhandlinger med lærerne på
skolen også en vigtigt og spændende opgave.
Lad os bare uden at prale sige at det går noget bedre end i det offentlige!

Jesper Birk: Har to børn på skolen: Magnus i 3. klasse og Mathilde i 7.klasse Jesper er desværre
forhindre i dag på grund af arbejde. Jesper er pædagog og arbejder i socialpsykiatrien

En del af lokalområdet
● Birgitte:

● Birgitte Momme Nielsen, mor til Albert, 2. klasse og Bastian 6. klasse. Til daglig underviser
jeg som på musikpædagog på SDMK og Odense Musikskole.

● Vi er i bestyrelsen enige om, at lokalsamfundet er en vigtig del af vores skole.
●
●
●
●

Aktier i Købmanden
Udstykninger
SSP-samarbejde
Dan´s arbejde i det lokale

Sidste år fortalte vi i beretningen at vi havde købt aktier i vores spar købmand og er
taknemmelig for at købmanden i dag er blev til “Din Købmand” under købmand Jesper…..?
Vi fortalte om om alle de nye udstykninger som skolen er omgivet af, mange af dem er blevet
til flotte huse og lejligheder og det er skønt at møde de nytilflyttede familier både i byen og
ikke mindst her på skolen.
En del af samarbejdet i lokalsamfundet er vores SSP samarbejde. Hvert år har SSP et tema
som de sammen med os, familierne og de unge mennesker arbejder med. Sidste år var temaet
hash-misbrug og i år handler det om digital dannelse - vi kan kun opfordrer til at man
deltager i disse foredrag/oplæg - de er altid relevante for os der har unge mennesker.

Til sidst er vi som bestyrelse stadig glade og taknemmelige for, at Dan har lyst til at deltage i
lokalmiljøet på forskellige måder - det er altsammen med til at realisere vores ideer om at
være en del af lokalsamfundet.
● Aktier i Købmanden
● Udstykninger
● SSP-samarbejde
● Dan´s arbejde i det lokale

Arrangementer:Næstformand: Lise Hedelund Andreasen
Jeg har været medlem af bestyrelsen i 3 år. Jeg er mor til Marie i 1. klasse, Thea i 4.klasse og Laust i
7. klasse.
Jeg er sygeplejerske og leder af et børneafsnit på OUH.
Igen i år har én af vores store opgaver i bestyrelsen været at afholde forskellige fælles arrangementer
på skolen.
Hovedformålet med disse arrangementer er at styrke det forpligtende fællesskab som vi alle er en del
af her på skolen. Vores tanker med dette går i retningen af at forholdet mellem skole og familie
styrkes når vi i fællesskab gør noget godt for vores skole. Vi oplever at disse arrangementer giver et
andet og bedre tilhørsforhold til skolen – og skolens faciliteter.

Så samtidig med at vi får udførte nogle konkrete praktiske opgaver oplever vi også at forældregruppen
rykker tættere sammen. – Og så er der ingen tvivl om, at børnene elsker at have sin familie med på
skolen…også for at arbejde.
På Stige Friskole er det sådan, at vi tror på at et fællesskab virker bedst.
SMUK fredag var det nye tiltag i år. En eftermiddag hvor der blev løst praktiske opgaver både inde og
ude. En produktiv dag som sluttede af med dejlig mad og fællesskab.
Fest & Farver var temaet for årets skolefest. Endnu en gang blev det en fantastisk aften hvor personale
og forældre dansede, sang og hyggede sig. Kontaktforældrene havde endnu en gang lagt et flot stykke
arbejde i at få pyntet fællesrummet op til Fest & Farver.
Vores fantastiske forældre band slog en gang for alle fast, at de er en uundværlig del af denne festlige
aften. Vi er stolte af at have vores eget forældre band på skolen- Tak skal I ha’...

Skolens udvikling: Kasser: Jannik Frank Petersen
Far til Mads i 5. klasse. Jeg er uddannet elektronikmekaniker. jeg er afdelingsformand for Teknisk
Landsforbund her på Fyn. Desuden sidder jeg i Elsesminde Produktions Skoles bestyrelse.
En stor del af bestyrelsesarbejdet her på skolen går ud på at vedligeholde og udbygge skolens
bygninger og arealer. Det er vigtigt at bygningerne er i god stand i forhold til muligheden for at evt at
kunne låne penge til nogen af alle de nye ting vi gerne vil. og løbende vedligeholdelse gør, at vi ikke
pludselig står overfor en uoverskuelig og dyr stor renovering. Samtidig giver energirenoveringer en
besparelse på driften i forhold til varmeudgifter. Der er eksempelvis i perioden skiftet vinduer i
nuværende 1. til 4. klasse.
Et andet element er selvfølgelig at vi gerne vil have at skole, børnehave og SFO er FlOT og rar at
komme i.. Og derfor er gangen i ved 3 og 4 klasse blevet malet.
Gulvet i fællesrummet her, har også fået en tur.
Vi har også renoveret skolekøkkenet, så er blevet dejligt lyst og imødekommende. Rammerne er
forskønnet og forhåbentligt er funktionalitet også forbedret. Hvis i ikke allerede har set køkkenet, så
tøv ikke med at gå en tur forbi her i aften.
Vi har i løbet af året talt meget om pladsen (eller mangel på samme) i SFO og børnehave. Vi
overvejer hvad vi har af muligheder for at udvide, og det er noget der skal kigges nærmere på i den
kommende bestyrelsesperioden. det gælder også antallet af toiletter i især SFO’en. Vi skal have
fundet en holdbar løsning.
Vi har også i bestyrelsen talt om etablering af en SFO2 ordning på skolen, og har været meget
nysgerrig på hvor mange børn der er tilmeldt den kommunale ordning. Ganske få er tilmeldt efter
vores oplysninger, og derfor vil vi gerne afdække i den nuværende 4. klasse om der har været i behov,
og i givet fald hvordan det ville kunne dækkes. Ligeledes er kommunen i gang med at evaluere
ordningen.

Fællesmøder: Mette Kaysen
Jeg har siddet i bestyrelsen i 2 år. Jeg har 2 børn på skolen. Tobias i 4. kl.og Mikkel i 1. Kl.

Jeg er uddannet social og sundhedsassistent og arbejder i Socialpsykiatrien i Nordfyns kommune som
teamkoordinator, jeg er desuden tillidsrepræsentant.
Som et vigtigt led bestyrelsesarbejdet står samarbejdet med personalet.
Til de månedlige bestyrelsesmøder er personalet repræsenteret ved ledergruppen samt 2
personalerepræsentanter.
Som et supplement til bestyrelsesmøderne afholdes der årligt 2 fællesmøder hvor hele
personalegruppen samt bestyrelsen deltager. På fællesmøderne kan der være planlagt et emne til
drøftelse, tidligere har det f.eks været skolens værdier.
Skoleårets første fællesmøde blev afholdt i efteråret og stod i det kulturelle tegn. Efter indtagelse af
lækker mad blev vi underholdt af dejlig musik og sang ledsaget af små historier fra musikerne Rupert
og Yasha.
Det andet fællesmøde blev holdt i marts måned. Her var omdrejningspunktet et foredrag af Storm
Steensgård under titlen ‘sund præstation - styr på stressøkonomien hvor der blev sat fokus på
forskellen mellem sund og usund stress samt sætningen ‘en ting ad gangen’. Efter foredraget var der
snak i grupper omkring de temaet der blev berørt undervejs.

Pædagogisk Dag: Torben Funch

1.klasse kanalen med fiskestang klaus og Esben
2. klasse discodans Birgitte, Rikke Virum
3. klasse
4.klasse Biavl og billedkunst ved Eamon og Anja
5. klasse Mad og sund kost
6. klasse teambuilding på stige ø Jens og Christina, Claus
7. klasse Arbejde for diabetes foreningen med bla at sælge lodsedler
8. klasse Robotter på SDU
9. klasse ungdomsskolen dilemmaspil

