
Trunderup Friskole; Formandsberetning 2017 (for 2016): 

 

Indledning: 

Ja… så er vi her igen - Foråret er over os. Dagene bliver længere og lysere og jeg skal aflægge 

formandsberetning for 2016. 

Frem til at sådan en formandsberetning skal aflægges, skal det forgange år tænkes i gennem. Mange tanker 

går igennem hovedet og det store spørgsmål er så, hvilke skal blive i hovedet og hvilke skal ned på papiret 

og dermed også ud til jer. 

I år har jeg valgt at starte min beretning således:  

 

Styrelsens arbejde: 

Hvad vil det egentligt sige, at sidde i styrelsen for Trunderup Friskole og Børnehave? 

Ifølge institutionens vedtægter, har styrelsen den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor 

undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med dennes vedtægter, 

lovgivning og andre retsregler.  

Vi har ansat en skoleleder, der overfor Undervisningsministeriet, skolekredsen, forældrekredsen og skolens 

styrelse har ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, 

bekendtgørelser og ministerielle forskrifter. 

Det er også styrelsen, der ansætter personale efter indstilling fra skolelederen. 

 I styrelsen har vi nedsat arbejdsgrupper: F.eks. Vedligeholdelse, Kultur, økonomi, IT, PR.  

Økonomien fylder stadig i styrelsen, men der er nu også luft til at, der kan tænkes nye langstrakte tanker. 

En af tankerne er, at samle alt, hvad der er værd at vide omkring Trunderup Friskole i en håndbog. 

Vi skal nu i gang med at udarbejde håndbogen. I håndbogen skal bl.a. indeholde mærkedage for personalet. 

Hvad gør vi f.eks. her på stedet, når der er rund fødselsdag, når man har været ansat 10 år, hvordan er 

vores sygepolitik. 

Og i den forbindelse vil jeg lige nævne, at der i styrelsen arbejdes meget målrettet for få bragt sygefraværet 

ned under det gennemsnitlige niveau for lærere på landsplan. 

Her omkring årsskiftet valgte Lykke Birkeland at trække sig fra styrelsen. 

Vi takker Lykke for hendes arbejdsindsats i styrelsen, bl.a. var hun tovholder på udformningen af vores nye 

hjemmeside. Et stykke arbejde, der er lagt rigtig mange timer i. Vi havde som mål at gå i luften i 2016 – det 

mål nåede vi.  



Vi gjorde i forbindelse med oprettelsen af vores nye hjemmeside brug af vores forældrenetværk og vi har i 

vores forældrenetværk, Janne, der kan det her med ”Hjemmesider” – Mange tak for hjælpen Janne. 

I forbindelse med Lykkes udtræden af styrelsen, trådte 1. suppleanten, Anette Madsen til. Anette er på valg 

ved generalforsamlingen 2018.   

 Det er stadig for styrelsen meget vigtigt, at vi er synlige i lokalområdet. Vi er opmærksomme på, at have 

artikler i de relevante aviser, når der er en begivenhed, der er værd at fortælle om – og det er der heldigvis 

ret tit – vi har dog haft lidt udfordringer med at få trykt, det vi har sendt frem, men vi er vedholdende  

Facebook er et medie vi har taget til os. Vi poster aktiviteter, begivenheder, stemningsbilleder og 

undervisningssituationer ud. Tak til jer forældre, der liker eller deler. Vi kommer vidt omkring via dette 

medie. 

Husk stadig, at vi som forældre og skolekreds er med til at udbrede ”den gode historie”. 

 

Særlig omkring administrationen:  

Vi oplever en stødt tilgang af elever og flere elever betyder også et større administrativt arbejde.  Derfor er 

vi her pr. årsskiftet gået over til et elevadministrationssystem, der hedder TABULEX. Det skulle gerne lette 

den daglige administration således, at der også kan blive tid til de lidt mere krævende administrative 

opgaver. Jeg kan kun opfordre jer forældre til at tilmelde jer Betalingsservice. Der er mange, der allerede 

har gjort det, men der mangler nogle stykker!!!! 

I skal vide, at der stadig er rigtig mange ting at sætte sig ind i, som næsten ny skoleleder og sekretær – rigtig 

mange ting ”plejer” at være sådan eller sådan. Mange ting bliver ikke sagt, eller bliver taget for givet. Tak til 

alle jer, der hjælper med at overbringe/overlevere, hvad vi ”plejer” at gøre. Er der ting, der ikke lige bliver 

gjort ”som, vi plejer” er det måske fordi, vi ikke lige har husket at fortælle, hvad det er vi plejer!  

Det skulle Trunderup Håndbogen også gerne hjælpe med….. 

Husk også at døren altid er åben for en snak omkring vore børn. Er der ting der bekymrer/eller bare en 

tanke, der skal drøftes er I, som forældre, altid velkommen – ja jeg vil faktisk sige, at det nærmest er en 

pligt – at vende forbi klasselæreren. Føler I ikke, at det er nok, skal I selvfølgelig tage fat i vores skoleleder 

og også meget gerne styrelsen. 

Det er SÅ uhyre vigtigt, at vi får en åben og ligeværdig dialog skole og forældre imellem og der er ikke noget 

værre end at høre et rygte, når man står i køen i f.eks. Brugsen. Hører man et rygte skal man selvfølgelig 

tage fat i det… En fjer kan desværre hurtigt blive til 5 høns. 

 

 

 



Økonomi: 

I min sidste formandsberetning måtte jeg orientere om, at vi kom ud med et underskud på godt kr. 60.000. 

Selve driften gav overskud men på grund af udgifter ved låneomlægningen i Nykredit, endte vi med et 

mindre underskud.   

I år kommer vi ud med et overskud for 2016 på ca. kr. 400.000,-. Og vores likviditet er yderligere forbedret. 

Vi budgetter med et overskud for alle enheder i 2017.  

Jeg vil lige nævne at koblingsprocenten nu hedder 73% - det vil sige, at vi modtager  73% af, hvad en 

folkeskole modtager i tilskud til at drive skole for. Derudover opkræver vi skolepenge 

Bestyrelsen og ledelsen har hele året være meget opmærksom på økonomien – og det er ingen 

hemmelighed, at økonomien er et punkt, der har været behandlet og diskuteret grundigt på vore 

bestyrelsesmøder samt økonomimøder med skolens ledelse. 

Ved budgetlægningen 2017 valgte vi at, der skulle 3 personer af sted på ”kursus”, nemlig Line, Henrik og 

Jacob, der er kasserer i styrelsen. Det kan synes en smule i overkanten, men i og med, at det er styrelsen, 

der har det overordnede økonomiske ansvar, fandt vi det også vigtigt, at Jacob tog med.  Ved 

budgetlægningen 2018 vælger vi ganske givet at gøre på samme facon. 

Inden budgettet for 2017 blev lagt, havde styrelsen bedt om at modtage overslag/ønsker til poster i 

budgettet. Det er således lykkedes os at afsætte beløb til nyt klasseværelse, IT og efter uddannelse af vort 

personale. 

Vores revisor Erik Pedersen vil senere komme med en nærmere redegørelse og gennemgang af 

årsregnskabet, som sædvanen tro ligger tilgængeligt på bordene. 

 

Vores personale: 

Velkommen til Louise, vores børnehaveklasselærer, der heldigvis søgte stillingen, da Ane søgte nye 

udfordringer og fik hendes svigermors tidligere job som børnehaveklasselærer.  

Også velkommen til Nina, der heldigvis også søgte en stilling hos os, da Lone skulle på barsel. Nina blev i 

første omgang ansat i Lone’s barselsvikariat og Nina er nu ansat i en fast stilling hos os. 

Lone glæder vi os til at gense efter sommerferien. 

Nyt ansigt i børnehaven er Maria Hansen. Maria er uddannet pædagog og er allerede faldet godt til i huset. 

Marie er de ekstra hænder der skulle til, for at få kabalen til at gå op i forbindelse med etablering af 

Førskole. Maria skal være her frem til sommerferien. 

Vi har sagt farvel til Mette Løvendahl, der har været fast vikar igennem et par år. Mette har fået fast 

arbejde i en institution i Odense - vi er rigtig glade på Mettes vegne. 

STOR tak alle Jer, vi har ansat her – Uden Jer ville det ikke være muligt  



 

Særligt om hverdagen: 

Faaborg-Midtfyn besluttede i udgangen af 2015, at der skulle indføres førskole. Vi har i mange år kørt med 

førskole med stor succes. Nu bliver førskolen noget mere komprimeret. 

 Vi gjorde os selvfølgelig tanker omkring økonomien i forbindelse med indførelse af Førskole, hvor 

børnehavebørn nu bliver Førskolebørn.  Faaborg-Midtfyn kommune har nu meddelt, at giver tilskud til 

førskole ud fra samme takst som de yder tilskud til SFO-Børn. 

Her i Trunderup har vi pr. 1. april 2017 budt velkommen til 8 førskolebørn. Jette Ley bliver ansvarlig for 

Førskolen. 

 

Særlige input fra børnehave/SFO: 

Årets input fra Jette Ley kommer her i stikord: 

 Først i maj var vi med til afholdelse af Kværndrup ugen, vi var sammen med de andre børn i byen 

inviteret til Store –hoppe dag i hallen og vi lavede fine billeder til udstilling i Kværndrup 

Forsamlingshus. 

 I maj 2015 var børnehaven på den årlige koloni, turen gik endnu en gang til Langeland til 2 

overnatninger i spejderhytten ved Longelse Sønderskov. Vi havde en fantastisk tur med godt vejr og 

dejlige unger. 

 I november deltog både børnehave og SFO i Novemberudstilling på skole. I 2016 var temaet 

’billeder lavet af træ skiver’ – i SFO’en blev der lavet fællesbilleder, i bh billeder enkeltvis. 

 December:  Bedsteforældredag i børnehaven 

 I løbet af december bliver der altid julet på fuld drøn – der bliver lavet julegaver og pynt i hele 

huset. I Trunderup Børnehave og SFO har det altid været sådan, at i børnehaven er det en 

prioritering at alle børn får lavet gaver og pynt – mens det i SFO’en er et tilbud. 

 I børnehaven har vi i december også haft besøg af drillenisserne som tager med børnene hjem på 

skift, og december slutte af med forældregløgg /æbleskriver og slikposerne til alle børn, arrangeret 

af forældrerådet. 

 Sidste år blev der taget initiativ til fællesspisning i børnehaven – cirka en gang om måneden har 

det været muligt at komme og købe mad. Der har været forskellige madhold som har stået for det, 

et initiativ som har været med til at med til at fremme vores forældrenetværk.  

 Ved fællesspisning i februar skulle der også vælges nye til forældrerådet, og personalet brugte 

også denne aften til at informere lidt om året koloni – og til at fortælle lidt om de pædagogiske 

læreplaner. I øvrigt er det ikke altid personelt deltager i fællesspisninger. 

 I februar blev der også holdt informations aften i forbindelse med opstart af FØRSKOLE 

 I marts deltog børnehaven som sædvanligt i gymnastik opvisning Kv. Hallen, der var mange der 

havde mulighed for at deltage – og det er altid en hyggelig eftermiddag som børnene ser frem til. 



 I efteråret blev vores pædagogiske læreplaner indsendt til kommunen, vi var rigtig glade for 

samarbejdet med bestyrelsen om redigering af læreplanen. Vi fik den tilbage i november – 

godkendt. Der er vi naturligvis glade for. 

 

Vi kan som samlet institution glæder os over, at vi stadig oplever en rigtig fin søgning til såvel børnehave 

som skole.  

 

Aktiviteter: 

Der er og var mange aktiviteter her på skolen i løbet af et år:  

Grundlovsfesten den 5. juni .  Åben Skole den første torsdag i november og Novemberudstillingen, der 

finder sted den 2. weekend i november.   

Vores samarbejde med Trunderup Bylaug er et samarbejde, der prioriteres meget højt. Grundlovsfesten og 

Novemberudstillingen er arrangementer, der afvikles i fællesskab med Trunderup Bylaug.  Og vi skal her i 

foråret afholde møde med Bylauget omkring vores fællesaktiviteter for 2017. 

Åben skole er et tiltag fra Dansk Friskoleforening, som vi selvfølgelig deltager i. Ikke to skoler er ens og 

Åben Skole er en invitation til omverdenen om at komme og besøge os og se, hvordan vi gør her hos os. I 

2015 og 2016 blev vi forældre inviteret i skole og det var vore børn der underviste. Det er altid dejligt at få 

besøg af interesserede forældre og børn og 2016 var heller ingen undtagelse.  

Novemberudstillingen er under konstant udvikling og det er en STOR glæde, hvert år at se og være en del af 

den flotte udstilling. Årets værk 2016 – den lille dreng med skålen med vand – skabt af Grethe Munk skal 

her i foråret overdrages til Demenscentret i Svendborg. Endnu en anledning til at præsentere/skabe omtale 

for skolen.  

Grundlovsfesten blev igen en STOR succes. Grundlovstalen i 2016 blev holdt af vores næstformand Birthe 

Egdal. Madholdet bestod igen af herrer fra skolekredsen under kyndig ledelse af Niels Krog.  

Ved Grundlovsfesten har vi jo også vores cykelsponsorløb. Pengene fra sponsorløbet er blevet gemt i en 

kasse, der hedder ”et-sæt-klasse-bærbare”. Før disse bærbare blev købt, har skolen/styrelsen fundet det 

nødvendigt, at skolens trådløse netværk blev forbedret/opgraderet.  Vi arbejder stadig med dette og har nu 

søgt sagkyndig bistand til at vedligeholde netværket.    

Ingen tvivl om at vores store arrangementer kræver mange personaleressourcer og jeg og styrelsen er 

imponeret over det engagement, som vores personale går ind til opgaverne med. Uden det engagement 

var arrangementerne helt sikkert ikke blevet den succes. 

Dertil kommer at Åben Skole og Novemberudstillingen ligger stort set oven i hinanden.  

STOR tak til jer forældre, der til stadighed bakker op omkring vores aktiviteter; Det være sig alt fra 

flasketjans, rengøring og vedligeholdelse af vores bygninger og renholdelse af vores udenomsarealer. Og i 

forbindelse med vore ældste elevers udlandsrejse til september er der dukket nye indtægtsmuligheder op, 



nemlig: Heartland Festivalen og Rock under broen. Heartland Festivallen er Jeanette tovholder på og Rock 

under broen er Bettina tovholder på. 

 

Fremtiden 

Ja, hvad skal der så ske i fremtiden: 

Ved sidste formandsberetning havde vi lige færdiggjort vores musiklokale. Ved istandsættelsen af dette 

lokale brugte vi selvfølgelig lokale håndværkere, men størstedelen af istandsættelsen skete med hjælp fra 

jer forældre og elever. 

Vi oplever en stødt tilgang af elever og til næste skoleår kommer vi til at mangle et klasselokale. Derfor er vi 

nu gået i gang med at renoveret det gamle sløjdlokale og køkken. Denne renovering af noget mere 

omfattende end den vi gennemgik med musiklokalet og vi kommer også denne gang til at gøre brug af 

forskellige håndværkere. Men de ting, som vi har mulighed for at hjælpe med selv, klarer vi selvfølgelig på 

samme vis som sidste gang.  

Det er utroligt vigtigt, at vi forældre kender hinanden og både fredagsrengøring og arbejdsdage er med til 

at styrke sammenholdet blandt vi forældre. Jeg er endog hørt en forældre sige, at hun synes, at det er 

hyggeligt at gøre rent – hendes rengøringshold vælger en gang imellem at spise sammen…. De andre 

rengøringshold kunne med fordel gøre det samme. Ud at spise for alle i familien til en yderst rimeligt pris  

Jeg nævnte, at vi i de kommende år kommer vi til at opleve en stødt tilgang af elever. Ud fra vores 

budgetter, lavet ud fra de børnetal, som vi kender – det vil sige de børn, der er skrevet op til vores 

kommende børnehaveklasser - vil vi i 2018 være omring 100 elever her på skolen.  

Vi har i de sidste par år været udfordret af, at vi havde mindre årgange i de ældste klasser. Nu begynder det 

at vende. Vi skal til stadighed udfordre vore ældste elever – også på det sociale plan - og det er styrelsens 

ønske, at det samarbejde der allerede sker med vore omkringliggende friskoler bibeholdes og gerne 

udvides, alt efter, hvad der må byde sig af muligheder.   

Husk stadig, at det er uhyre vigtigt, at vi får pakket vore børns rygsæk rigtigt, inden vi sender dem videre ud 

i verden. Med det vil jeg også sige, at et skoleforløb på Trunderup Friskole og Børnehave er et forløb, der 

strækker sig fra børnehaveklassen til 9. klasse. Tilmed er vi så privilegerede, at vi har en børnehave, hvor 

mange af vore børnehaveklasseelever har gået.   

Trunderup Friskole og Børnehave, forældre, skolekreds og personale – I har igen gjort en fantastisk indsats i 

året der er gået – og en STOR tak til jer alle for det. 

Trunderup, den 11. april 2017 

 

Lotte Moestrup 

Formand 


