
Trunderup Friskole & Børnehave; Formandsberetning 2021 (for 2020): 

Indledning: 

Det har været et år præget med Coronarestriktioner og forsamlingsforbud og selv om Corona-pandemien 

er blevet en del af vores hverdag, har det alligevel været et meget anderledes år for de fleste af os og ikke 

mindst for vores skole og børnehave, hvor vi ikke har kunne samles til vores mange forskellige FÆLLES 

arrangementer. 

Men nu er det slut med Coronarestriktioner og ikke mindst forsamlingsforbud – Nu skal vi have fundet de 

gode gamle dyder som fællesskab og nærvær frem igen. Det som har været og er kendetegnet for 

Trunderup Friskole & Børnehave.  

Igen i år blev det til en sensommer-generalforsamling, men vi satser på, at vi igen kan afholde vores 

traditionelle forårs-generalforsamling næste år. 

Og hvad er der så sket i det forgangene år: 

Skoleåret 2020-2021: 

Generelt har det været præget af Coronarestriktioner i både børnehaven og skolen. 

I børnehaven og SFO’en har vores personale bl.a. måtte opdele børnene i mindre grupper, have meget 

fokus på rengøring og afspritning af både børn og legetøj samt afhentning og aflevering af børnene ved 

havelågen. Samtidig med at vores børnehave er vokset fra 25 børn i gennemsnit til at vi i gennemsnit er 35 

børn og det er super flot.  

Personalet har arbejdet med ”Styrkede læreplaner”, som er er en del af kommunens tilsyn. Og disse er 

blevet implementeret sidste år.  

Den politiske beslutning om minimumsnormering der skal være opfyldt i 2024, er en voksen pr. 6 børn. Det 

har vi fået indført og vi lever op til allerede nu i 2021. 

SFO’en var der mere eller mindre lukket i Coronaperioden, men vi glæder os til der igen kommer 

månedsplaner, som er til stor glæde for børnene. 

I Skolen har vores personale bl.a. haft fornøjelsen af fjernundervisning, nødundervisning og 

udeundervisning. Det har været et år hvor både lærer og elever har været udfordret på det sociale, grundet 

det manglende samvær. De fleste af vores arrangementer som Luciaoptog, juleteater, forårskoncert, 

generalforsamlingen og grundlovsarrangementet med cykelsponsor løbet blev aflyst. 

Vi nåede dog lige at komme på lejrskole til Jægerspris, hvilken vi er utroligt glade for. Lejrskole og koloni er 

noget som vi prioriterer her på skolen og i børnehaven. 

Overordnet kom vi godt igennem ”Coronaåret” og vores 9’ne klasser kom også igennem afgangsprøven 

med et snit på 7 og frygten for et fagligt efterslæb har vi ikke kunne se på resultatet.  



I Bestyrelsen har vi det overordnede ansvar for skolen og børnehaven, og vi har ansat en skoleleder og en 

afdelingsleder, der har ansvaret for den daglige- og pædagogiske ledelse af skolen og børnehaven. 

I bestyrelse har vi også brugt meget tid på drøftelser omkring Corona og i samarbejde med Henning og 

Gitte drøftet hvordan vi som Skole og Børnehave skulle agere i de mange og til tider forskellige 

informationer og restriktioner. 

Vi har også prøvet noget nyt, nemlig at holde bestyrelsesmøder som videomøder. 

”Målsætning”: Vi har opdateret vores forretningsorden og vi har I bestyrelsen og ledelsen arbejdet med 

vores målsætning og strategi. I den seneste forretningsorden var der en målsætning om 16 elever pr. 

årgang – I den nye har vi en målsætning om ca. 11 elever pr. årgang og sammenlæsning af klasserne med 

ca. 22 elever. Dog med undtagelse af BH.kl. og 9. kl. som skal være årgangsdelte. I de kommende to skoleår 

har vi dog sammenlæsning af 7. - 8. og 9. klasserne. Dette er af nød og grundet de meget små årgange i 8. 

og 9. klasse, som vi ikke kan ændre på. 

Dvs. maks 110 elever i skolen. Det kan vi med det set op som vi har i dag. Fysisk kan vi ikke være flere 

elever, hverken i vores klasselokaler eller vores fællesarealer kan rumme det. Og vi skal ikke være større. 

”Strategi”: Vi har lagt en strategi om, at børnehaven skal være fødekilden til vores skole, grundet erfaringen 

viser, at de børn som kommer fra børnehaven, også bliver i skolen i hele deres skoletid. Vi har derfor fået 

opnormeret børnehaven og der er som tidligere nævnt i dag 35 børn i gennemsnit i børnehaven. 

I skolen er vi i dag 92 elever: 

BH.kl. – 14 elever 

1. kl. – 8 elever 

2. kl. – 8 elever 

3. kl. – 9 elever 

4. kl. – 8 elever 

5. kl. – 15 elever 

6. kl. – 9 elever 

7. kl. – 13 elever 

8. kl. – 3 elever 

9. kl. – 5 elever 

Om to år, når de to ”små” årgange i 8. og 9. klasser er gået ud og der er kommet nogle ”større” årgange ind 

nede fra, så ender vi på godt 100 elever og dermed er vores målsætning nået. Det giver os en bedre 

økonomi og samtidig ro på økonomien – Det er dog ikke det sammen som, at vi dermed har en god 

økonomi, men det vender jeg tilbage til. 

I vores strategi har vi ligeledes talt om at vi skal være mere synlige i vores lokalområde og gøre mere 

opmærksom på Trunderup Friskole & Børnehave og dermed sikre tilgang til vores børnehave og dermed 

vores fødekilde til skolen. Og her virker ”mund til mund”-metoden bedst, så jeg skal og vil opfordre jer 

forældre til at fortælle den gode historie om Trunderup Friskole og Børnehave. 

 



Økonomi: 

I 2020 kommer vi ud med et overskud i alle 3 dele (skole, SFO og børnehave) på kr. 363.000, - det er ca. kr. 

250.000, - højre end budgetteret. 

Det er vi glade for og det må siges at være meget tilfredsstillende, især set i lyset af, at vi i de senere år har 

haft et underskud. 

Revisor Lars Fredslund vil senere komme med en nærmere redegørelse og gennemgang af årsregnskabet, 

som sædvanen tro ligger tilgængeligt på bordene. 

Når jeg tidligere nævnte, at vi ikke har en god økonomi endnu, er det fordi vi har en dårlig økonomi, men vi 

har en ret stor gæld og dermed en belastet økonomi. Vi har en realkreditgæld på ca. 7,2 mill. hvor vi årligt 

betaler ca. 200.000, - i renter og afdrager med 220.000, -. Vi har en samlet likviditet på ca. 1,2 mill. i dag. 

På sidste generalforsamling var der et spørgsmål ”om vi kunne vise dette års budget”, så det har jeg taget 

med her: 

Det viser, at vi har budgetteret med et overskud på kr. 463.000, - 

Vi følger budgettet og har pr. 31/7 2021 et overskud på kr. 273.000, -. Vi forventer at holde budgettet 

resten af året, så det ser rigtig fint ud. Hvis udviklingen fortsætter og vi holder vores målsætning, kan vi 

forvente lignende resultater de kommende år. Vi synes det er et fornuftigt niveau. 

De fysiske rammer: 

Efter nogle turbulente år, har vi fået vendt skuden, vi har fået: 

• Styr på økonomien. 

• Styr på elev- og børnetal. 

• En klar målsætning og strategi, der er realistisk. 

• En harmonisk og engageret personalegruppe. Bestyrelsen og ledelsen mener, at vi stiller med et 

stærkt hold hele veje rundt i personalegruppen.  

• En ledelse der har fået ovenstående til at fungere i hverdagen. 

Det næste vi skal have fokus på og som bestyrelsen skal arbejde med er de fysiske rammer. Vores 

børnehave er vokset og har ”stjålet” et undervisningslokale. Bestyrelsen og ledelsen arbejder med 

forskellige løsningsforslag og vi skal have fundet en løsning med minimum et undervisningslokale ekstra. 

Økonomien har været en stor bremseklods for dette, men nu ser det bedre ud. 

Vi vil ligeledes arbejde med vores udenomsarealer, som også trænger til en opgradering og fornyelse. Vi er i 

den forbindelse begyndt at søge forskellige fondsmidler og vi har ansat en pedel, som bl.a. har repareret 

det gamle skur i børnehaven og nu er i gang med at reparere skaterrampen. 

 



Aktiviteter: 

Der er mange aktiviteter her på skolen i løbet af et år normalt skoleår og det kommer der formentligt igen i 

år.  

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

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

engagement var arrangementerne helt sikkert ikke blevet den succes som de har været og som jeg er sikker 

på, at de bliver igen i år. 

Når man melder sine børn ind på Trunderup Friskole & Børnehave, så forpligtiger man sig samtidig til at 

deltage i fællesskabet – som vi siger, det er et forpligtigende fællesskab. 

Vi har nogle forventninger til jer forældre og det er bl.a. at: 

• I deltager i arrangementerne på skolen. 

• I deltager i diverse fællesopgaver som f.eks. rengøringstjansen og arbejdsdagene. 

• I deltager aktivt i jeres børns skolegang og børnehavetid med alt hvad det indebærer som f.eks. 

forskellige arbejdsopgaver og sociale arrangementer på kryds og tværs. 

• Vi grundlæggende vil hinanden. 

Generelt er der opbakning til vores aktiviteter; det være sig alt fra flasketjans, Heartland, buskrydderlaug, 

rengøring og vedligeholdelse af vores bygninger. Grundet Corona, har alt dette været sat i bero, men nu 

skal vi i fællesskab have fundet holdånden frem igen og specielt hjælpe de nye familier med at komme ind i 

fællesskabet via de sociale arrangementer og dermed hjælp dem, til at blive nogle gode friskoleforældre. 

Fremtiden 

Efter nogle tunge år, ser fremtiden lys ud for Trunderup Friskole & Børnehave.  

Som jeg tidligere har været inde på, så har vi efterhånden fået skabt et super udgangspunkt for vores 

friskole og børnehave, således at vores personale kan fokusere på vores kærneopgaver og værdigrundlag. I 

den forbindelse vil jeg nævne, at vi ligeledes forventer, at vores forældre har sat sig ind i vores 

værdigrundlag, således at der er en form for forventningsafstemning i forholdt til den måde som Trunderup 

Friskole & Børnehave bliver drevet på. 

Værdigrundlaget ligger tilgængeligt på vores hjemmeside. Der ligger i øvrigt også en forældre-ABC på 

hjemmesiden, som I med fordel kan læse. 

Vi skal være en lille institution med tid til nærvær, fordybelse, omsorg og leg – Et godt sted at være, et godt 

sted at lære. 

For mig at se, er det vigtigt, at vi skaber livsduelige og alsidige børn, som har mod på livet. På Trunderup 

Friskole og Børnehave er vi gode til at skabe børn der kan, vil og tør være sig selv. 



Fremtiden den kan ingen spå om, men de kommende bestyrelsesmedlemmer kan være med til at definere 

den her på stedet. 

STOR tak til vores personale, jer forældre og børn i det forgangene år.  

 

Trunderup, den 14. august 2021 

Troels Hedal Jensen 

Formand 


