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Trunderup Friskole & Børnehave; Formandsberetning april 2022 (for 2021): 

Indledning: 

Efter to år med sensommer-generalforsamlinger i august, er vi nu tilbage med vores forårs-

generalforsamling. Det betyder, at beretningen i år, kun er for de 8 måneder siden vores sidste 

generalforsamling i august 2021. 

Desværre har vores skole og børnehave også været plaget af Corona i den forgangene periode. Regeringen 

sendte børnene og personalet på en længere juleferie og i januar blev mange ramt af sygdommen eller 

testet positiv. I uge 3 var 50% af børnene og 75% af lærerne hjemme i skoledelen og ugen efter var det 

børnehaven der blev lagt ned.  

Og hvad er der så sket i den forgangene periode: 

Skoleåret 2021-2022: 

Generelt går det godt i både børnehaven og skolen.  

I børnehaven og SFO’en  

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

nævnte jeg på sidste generalforsamling at vi allerede levede op til og det gør vi stadig. Vi har en ansat, der 

kommer fra en stilling i en kommunal børnehave (hvor minimumsnormeringen ikke er opfyldt endnu), hun 

kan bekræfte, hvilken stor betydning det har for det enkelte barn.  

Der er blevet arbejdet med årshjulet, som I kan finde på vores hjemmeside. På hjemmesiden under 

pædagogiske læreplaner, ligger en masse miniprojektbeskrivelser og praksisfortællinger, man kan gå ind og 

læse. Her er også link til Facebook, hvor I kan se en masse gode billeder og videoer fra en spændende 

dagligdag i børnehaven. 

Pr. 1. april er der 38 børn i børnehaven. 

SFO'en har pr. 1. april ligeledes 38 børn tilmeldt. Der er altid et bredt tilbud på månedsplanen, en plan som 

er til stor glæde for både forældre og børn. Af aktiviteter kan der bl.a. nævnes alt fra spilledag til at lave sit 

eget modellervoks, dryppe med lys, bål og snobrød, månedsfest, wellness, stikbold, osv. 

I Skolen  

Vi rummer og er gode til at rumme børn med udfordringer. Vi er dog samtidig meget bevidst om, at vi ikke 

kan rumme alle børn med udfordringer. Dette er ledelsen og bestyrelsen løbende i dialog om. Det skal i den 

forbindelse også nævnes, at vi ikke har flere støttekrævende elever end andre friskoler i nærområdet. 

Et barn der har udfordringer, er ikke nødvendigvis et barn der belaster, barnet bidrager også positivt til 

fællesskabet. 

Vores leder bruger mange resurser på at søge støttemidler og det har medført, at vi har ekstra 

støttepersonale i alle grupper i børnehaven samt en ekstra støtte i alle grupperne i skolen. Det betyder 
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f.eks. at hvis der bliver uro i en klasse og det behøver ikke nødvendigvis være et barn med udfordringer, 

men et hvilket som helst barn der forstyrrer undervisning, så kan støttepersonen tage sig af barnet og 

læreren kan fortsætte med at undervise. Det er en stor gevinst for vores skole at det ikke er vores lærer der 

skal tage sig af dette og det giver en bedre undervisning til vores børn. 

Vores gode sociale arrangementer har desværre været ramt lidt i det forgangene år, Luciaoptog og 

juleteater blev afholdt uden forældre grundet Corona. Til gengæld har vi igen i dag kunne afholde 

forårskoncert og generalforsamlingen. Vores morgensang er heldigvis også tilbage så børnene har fået 

deres morgensangsmakker igen. Morgensangsmakkerne giver de små tryghed og de store ansvar. 

Skoleeleverne var på lejrskole og de kom vidt omkring, Vester Skerninge, Odense Zoo, Avernakø, 

Kerteminde og ældste gruppen var i Berlin. Børnehaven var desværre ikke på koloni. 

Vi er glade for, at skolen er tilbage ved det gamle og vi ikke har nogle restriktioner. 

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

afdelingsleder for børnehaven og SFO’en, der har ansvaret for den daglige- og pædagogiske ledelse af 

skolen og børnehaven. 

Vi har lagt en strategi om, at børnehaven skal være fødekilden til vores skole. Den strategi følger vi og når vi 

kigger på indmeldingerne i de kommende år, så tyder alt på, at dette vil fortsætte. 

Vi vil gerne være mellem 100 og 110 elever i skoledelen og i dag er vi 92 elever i skolen: 

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 

Til næste sommer i 2023, når de to små årgange i den nuværende 8. og 9. kl. er udskiftet med to større 

årgange nede fra, så kommer vi op på vores målsætning. 

Vi har lige nu plads til et par elever i hhv. 2. kl. og 3. kl., men eller er vi fuldt booket.  

Økonomi: 

Vores primær indtægtskilde er betaling til børnehave og SFO samt skolepenge fra eleverne med tilhørende 

offentligt tilskud. Fordelt med ca. 2,1 mill på forældrebetalinger og 8,9 mill i offentligt tilskud. Ca. 80% af 

vores udgifter er lønninger.  Med vores fine børnetal i børnehaven er vores fødekilde til skolen sikret og 

dermed er vores økonomi sikret. 
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I 2021 kommer vi ud med et overskud i alle 3 dele (skole, SFO og børnehave) på kr. 612.000, - det er knap 

kr. 150.000, - højre end de 463.000, - vi havde budgetteret med i sidste regnskabsår. 

Det er vi glade for og det må siges at være meget tilfredsstillende. Det større overskud skyldes primært 

øget tilgang i børnehaven. 

Vores revisor Lars Fredslund vil senere komme med en nærmere redegørelse og gennemgang af 

årsregnskabet, som sædvanen tro ligger tilgængeligt på bordene. 

Vi har lagt et budget for 2022, hvor vi har budgetteret med et overskud på kr. 517.000, - Efter det første 

kvartal følger vi budgettet. 

Vi har stadig en realkreditgæld hos Nykredit, som nu er på ca. 6,8 mill. og hvor vi årligt betaler ca. 200.000, - 

i renter. Med de seneste 3 års overskud, et fornuftigt budget for 2022 og vores relative sikre elevtal, vil 

bestyrelsen nu igen forsøge at forhandle vores bidragssats på 3% lidt ned. 

Vi har en samlet likviditet på ca. 1,5 mill. i dag. 

De fysiske rammer: 

Vi har fået udskiftet vores gamle oliefyr med en varmepumpe, så vi er blevet lidt grønnere. 

Vi har i bestyrelsens arbejdet med de fysiske rammer og hvordan vi kan få noget mere plads. Det er en stor 

beslutning for vores skole & børnehave også økonomisk. Vi har været omkring mange forskellige 

løsningsforslag og vi har afholdt en workshop med personaler i forbindelse med vores visions- og 

fællesmøde med personalet i efteråret, for at hører hvordan dagligdagen er og hvad vi i den forbindelse 

skal være opmærksom på.  

Vi er kommet frem til, at vi skal have udvidet børnehaven med en pavillon, så skolen kan få 

undervisningslokalerne ved videns-torvet tilbage. Dette er den bedste løsning grundet vi allerede har 

skolelokaler, så det giver ikke mening at bygge skolelokaler om til børnehavelokaler, for så at bygge en ny 

skoleafdeling. Det er samtidig også den mest økonomiske fordelagtige måde at få mere plads på med en 

pavillon. 

Nu arbejder vi med at få udarbejdet et myndighedsprojekt, som vi kan få godkendt og søge byggetilladelse 

på baggrund af. I den forbindelse vil vi også gerne have kigget på vores udenomsarealer, som ligeledes 

trænger til en opgradering og fornyelse.  

Sociale arrangementer: 

Der er flere forskellige sociale aktiviteter og arrangementer her på skolen i løbet af et normalt skoleår.  

Efter et par magre år med mange aflysninger, er det vigtigt, at vi igen får gang i arrangementerne og at I 

bakker op. Det giver en masse til hverdagen og til vores børn, at vi mødes som forældre og taler sammen på 

tværs af årgangene. 
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I weekenden den 12.-13. marts havde vi arbejdsweekend, hvor vi nåede en masse opgaver som vores pedel 

ikke kan nå til hverdag. Det samme gjorde sig gældende til arbejdsweekenden i efteråret, hvor vi også fik 

lavede en masse opgaver – Så der skal lyde en stor tak til jer forældre. 

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. Trunderupdagen, 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. 

Fremtiden 

Fremtiden ser lys ud for Trunderup Friskole & Børnehave.  

Ud over det jeg tidligere har nævnt, så har vi nogle dejlige børn, et super godt personale og selvfølgelig 

nogle gode forældre. 

Udgangspunktet for vores friskole og børnehave er godt, dvs. 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. 

STOR tak til vores personale, jer forældre og børn i den forgangene periode.  

 

Trunderup, den 7. april 2022 

 

Troels Hedal Jensen 

Formand 


