
Trunderup Friskole; Formandsberetning 2020 (for 2019): 

Indledning: 

Det har været det mærkeligste forår for langt de fleste af os. En særdeles uønsket gæst inviterede sig selv, 

og lukkede hele landet ned i en periode - inklusive vores skoler - og medbragte også det uvante 

forsamlingsforbud. Det er derfor at vores traditionelle forårs-generalforsamling i år blevet til en 

sensommerforsamling.  

Og hvad har så fyldt i løbet af sådan et år udover Corona? Det kommer nok lidt an på hvem man er, men for 

Trunderup Friskole og børnehave lyder det sådan her:  

Skolens ledelse og personale: 

Foråret 2019 var også et mærkeligt et, da vi gennemførte et lederskifte både i skoledelen, i børnehaven og i 

bestyrelsen. Det har dog vist sig, at vi har valgt 100% rigtigt med både Gitte Riemer og Henning Lykke, som 

udviser en dedikation og vilje der er svær at hamle op med! Det har også betydet at personalet sammen 

med den ny ledelse og bestyrelse har skulle finde formen igen, og det er vi også kommet rigtig godt i mål 

med. Faktisk har vi opdaget at samarbejdet er sjovt og meget frugtbart – måske fordi vores udgangspunkt 

er det samme, at vi alle ønsker at lave den bedste skole vi kan. 

Vores første fælles opgave har været at gøre Trundfri synlig i lokalområdet og derfor har vi skelet meget til 

Kværndrup, hvor Gitte bl.a. blev lånt ud til en anden børnehave, for at styrke samarbejdet, hvilket allerede 

har givet gode resultater. Der er blevet lavet trykt materiale, utallige facebook opslag og skrevet artikler. 

Desuden fungerer Personale, bestyrelse og også alle jer forældre som ambassadører – så fortæl endelig den 

gode historie videre. 

Bestyrelsens arbejde: 

Bestyrelsen har altså den overordnede ledelse, og vi har ansat en skoleleder og en afdelingsleder, der har 

ansvaret for den daglige og pædagogiske ledelse af skolen og børnehaven. Vi har nedsat nogle udvalg, som 

I vil høre mere om senere. 

Økonomi: 

I 2019 havde vi håbet på et lille overskud i alle 3 grene (skole, SFO og børnehave) 

Det kom ikke til at holde stik og i dette år har vi desværre et underskud, hvilket må siges ikke at være meget 

utilfredsstillende. 

Underskuddet er opstået bl.a. på baggrund af følgende: 

• Dobbeltudgift til løn i forbindelse med afskedigelser 

• 4 af vores medarbejdere har været/er på barselsorlov (en barsel koster ca. kr. 100.000,-) 



• Vi har mistet børn i forhold til det budget vi lagde for 2019. Budgettet lægges i november året før, 

altså i dette tilfælde i november 2018. Vores budget lægges ud fra kendt børnetal på dette 

tidspunkt. 

• Bestyrelsen har udvist ansvarlighed for skolens videre drift og tilpasset medarbejderstaben efter 

børnetallet. 

Underskuddet har naturligvis tæret på vores likviditet. 

Revisor Lars Fredslund vil senere komme med en nærmere redegørelse og gennemgang af årsregnskabet, 
som sædvanen tro ligger tilgængeligt på bordene. 
 
Bestyrelsen og ledelsen har hele tiden været enige om, at det ikke skulle ”gå ud over” vores kerneydelse; 

nemlig undervisning og pasning af børn. 

Særligt om Børnehaven og SFO: 

Det årlige børnetal har i mange år ligget med et gennemsnit på omkring 23 børn pr. måned. Der er 

selvfølgelig nogle udsving.  Vi har mange børn op til 1 april - hvor de starter i før skole. Her pr. 1. april har vi 

19 børn i børnehaven efter, at vi har afleveret 10 i Forårs-SFO. 

I vores Forårs-SFO er der startet 11. børn. Den alm. SFO rummer 30 børn. 

Omkring personalet i børnehaven/SFO-en, kan jeg nævne: 

Vi har sagt farvel til Maria. 

Vi har budt velkommen til Cindy, Stijn og Søren 

Så vi er blevet flere i Børnehaven, da vi d. 1. maj kunne sige velkommen til 12 nye børn fra den nu lukkede 

Kværndrup Børnehave. Der skal lyde en kæmpe ros til personalet, som har klaret både Covid19 hverdag og 

øget børnetal virkelig flot. 

Skoledelens personale har ligeledes klaret Covid19 udfordringerne virkelig godt. Vi har fået glade børn hjem 

fra skole, selvom deres hverdag blev vendt på hovedet - og fjernundervisningen åbnede op for nye kreative 

muligheder. 

Så stor ROS og TAK til skolens personale for håndteringen af udfordringerne. 

Vi mærker helt klart, at familier er glade for vores lille institution med tid til nærvær, fordybelse, omsorg og 

leg. 

Aktiviteter: 

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

Ingen tvivl om at vores store arrangementer kræver mange ressourcer og vi i bestyrelsen er imponeret over 

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

arrangementerne helt sikkert ikke blevet den succes. 



STOR tak til Jer forældre, der bakker op omkring vores aktiviteter; det være sig alt fra flasketjans, Heartland, 

buskrydderlaug, rengøring og vedligeholdelse af vores bygninger. 

Fremtiden 

Ja, hvad skal der så ske i fremtiden: 

Vi har gjort en del for at økonomien fra årsskiftet kommer til at se bedre ud. 

Vi er begyndt at råbe op om vores eksistens og blive mere synlige i området, og det skulle gerne vise sig, i 

en tilgang af børn, så vi kan få suppleret lidt op i de små årgange.  

”For mig at se, er det uhyre vigtigt, at vi får pakket vores børns rygsæk rigtigt, inden vi sender dem videre 

ud i verden. Vi skal skabe livsduelige børn. Folkeskolen har f.eks. sidste skoleår droppet de Nationale test 

som ellers skulle have været vejen frem – og nu ses en tendens til endnu mere differentieret undervisning. 

De fleste børn har nemlig mere gavn af, at lære hvem de er og de sociale færdigheder, end hvilken 

National-Test-kasse de tilhører. Der er en tankegang som hele tiden har boet her på skolen – sjovt nok. Hvis 

der ikke er trivsel, hvad er der så? Skoletiden skal være noget man tænker tilbage på med et smil ”. 

STOR tak til Jer alle for et begivenhedsrigt år.  

Trunderup, den 15. august 2020 

Janne Weller 

Formand 

 


