Beretning Forlev Friskole 2016
En skole i fuld fart. Det må siges at være en god betegnelse for vores skole i
øjeblikket. Efterveerne fra skolereformen har gjort at søgningen, ikke bare til vores
skole, men generelt til de frie skoler og privatskolerne, har gjort at vi lige som mange
andre steder, kan mønstre stort set fuldt elevtal. Samtidig har tilfældighedernes spil
gjort, at vi til næste år starter en ekstra 0. klasse op. Tilfældighedernes spil kræver
vel en forklaring. Der var til kommende skoleår usædvanlig mange børn som var
selvskrevne til en plads i 0.klasse. Det var børn som enten var mindre søskende til
elever på skolen, eller børn, som har gået i Forlev Fribørnehave. Når disse børn var
talt sammen, betød det at der ikke var mange pladser tilbage til udefra kommende
børn. Og der var mange af disse på ventelisten i år. Nogle af dem havde stået på
listen næsten siden de var blevet født. Samtidig var mange af disse børn ældste i
søskendeflokken. Så kom de ikke ind på skolen, ville vi komme til at mangle deres
små søskende senere. Derfor tog vi en beslutning i bestyrelsen, om at vi for denne
ene gang skyld ville lave en ekstra 0. klasse. Beslutningen ville for år tilbage have
været meget vanskelig at gennemføre rent logistisk. Men set i lyset af den nye
tilbygning kunne dette godt lade sig gøre. Det var en beslutning som vi kunne tage
med en rigtig god fornemmelse i maven. Jeg vil dog gerne understrege at det er en
beslutning som er taget ud fra den meget specielle situation vi stod i netop i år, med
de mange børn på ventelisten, og ikke noget som vi har planer om at gentage igen,
hverken næste år eller næste år igen. Vi har som udgangspunkt den størrelse som vi
ønsker. Vi har afholdt informationsmøde med alle de nye forældre, og det har været
meget positivt. Jeg ved at teamet omkring 0. klasserne allerede er i gang med
planlægningen af opstarten med de to klasser.
Midt på året måtte John Larsen trække sig fra bestyrelsen på grund af et øget
arbejdspres på hans Jobbet. Dette tog vi selvfølgelig til efterretning, og der skal lyde
en stor tak til John for indsatsen, i den tid han nåede i bestyrelsen. Dette medførte,
at Betina Blicher Nordquist, som suppleant trådte ind i bestyrelsen. Betina har
hurtigt fundet fodfeste og senere i aftenen, skal vi vælge Betina ind som rigtigt
medlem af bestyrelsen. Som i sikkert ved skal vi finde to personer mere, da Lone
Rehder har aftjent sin tid med to børn her på skolen, og Stine Clausen har valgt at
trække sig af personlige årsager. Der skal også lyde en stor tak til disse to. Men mere
om det senere.

I disse dage er vi i fuld gang med at få den endelige finansiering af den nye
indskolingsbygning på plads. Vi opsagde vores gamle 2 % lån i november måned til
indfrielse her sidst i marts. Så det var på høje tid, nu at få underskrevet og hjemtaget
det nye lån. Tiderne har været med os. Kurserne er steget så det ser ud til at vi kan
hjemtage lånet uden kurstab. Dette er en ønske situation, som vi kun kan glæde os
over. Da vi startede på planlægningen af den nye indskolingsbygning, lavede vi en
form for brainstorming hvor vi uden at tænke på økonomi, til arkitekten kom med
ønsker til den nye bygning. Der blev tegnet, justeret, udvidet øget højder, flyttet
rundt og placeret. Indstillingen var så, at når vi fik udbudsprisen fra håndværkerne,
måtte vi klippe en tå og skære en hæl, for at få ønsker og økonomi til at passe
sammen. Men som udgangspunkt havde vi en bygning som indeholdt det vi ønskede
os. Disse tegninger som I jo tidligere er blevet præsenteret for, blev så givet i
licitation til en række håndværkere som arkitekten og byggeudvalget i fællesskab
havde ønsket. Da vi åbnede tilbuddene fra håndværkerne viste det sig at budene lå
inden for den sum, som arkitekten havde stillet os i udsigt. Med den ekstra tilgang af
elever, regeringens beslutning om at øge vores statstilskud med 2 %, samt den for
tre år siden øgede forældre betaling, står vi i dag og kan gennemføre projektet uden
at skulle skære flødeskummet af. Det er fantastisk heldigt, og gør at vi trygt arbejder
videre med planerne om ombygning af den gamle SFO bygning til en nyere, større
og bedre børnehavebygning. Det er planen at vi begynder at kigge på dette projekt,
så snart indskolingsbygningen er taget i brug. Ombygningen af den gamle SFO
bygning vil ikke kræve yderligere finansiering udefra end det vi allerede har tilsagn
om fra vores bankforbindelse. Desuden er det lykkedes os, at få Slagelse kommune
til at stille en garanti for en del af byggesummen.
Som alle kan se er de første spæde tiltag til byggeriet nu ved at gå i gang. Vi kan se
frem til et forår, og en sommer med mere eller mindre organiseret kaos i
skolegården, på grund af den megen byggeaktivitet. Men jeg kan forsikre om at
både skolen arkitekterne og håndværkerne, har gjort sig tanker om, og vil gøre alt,
hvad der står i deres magt, for at generne bliver så små som muligt. Men jeg skal
ikke undlade at komme med en appel til jer forældre, om at hjælpe til med at få
tingene til at glide, og i særdeleshed undgå farlige situationer for både børn og
voksne. Hvis vi hjælpes ad er jeg sikker på, at det nok skal gå glat.
Som I jo kan forstå, har byggesagen fyldt rigtigt meget i bestyrelsen i de senere år.
Men det betyder jo ikke at vi har taget hånd om de daglige ting på skolen. Det
lykkedes f.eks. igen i år at få stablet en helt fantastisk arbejdslørdag på benene. Ca.

100 forældre og mindst lige så mange børn, brugte en lørdag til at give skolen den
sædvanlige ansigtsløftning på en dejlig dag stort set i tørvejr. Mange tak til alle jer
der var med. Det er virkeligt noget der betyder noget for skolen. I det hele taget er
der fantastisk god opbakning til alle arrangementer på skolen. Trods problemer med
parkering, plads i gymnastiksalen og flytten rundt med stole, når der skal drikkes
kaffe, er der altid en dejlig stemning når vi samles. Det giver et godt sammenhold og
er et godt eksempel for vores børn som oplever ejerskabet for deres skole. Og det er
i bund og grund det der er vores berettigelse til at være her.
Til slut vil, som jeg plejer, sige tak til alle for et godt år på Forlev Friskole. Tak til
elever og forældre. Tak til lærerne for jeres indsats. Tak til Kikki og hendes
personale for jeres indsats. Tak til SFO’en. Og tak til Birgitte på kontoret. Og stor tak
til Niels Christian for din indsats, og for et godt samarbejde. Sidst men ikke mindst,
en kæmpe stor tak til bestyrelsen for en enorm arbejdsindsats. Netop i år med de
mange ekstra møder omkring byggeriet, har vi vist, at vi står sammen til glæde og
gavn for vores fælles skole. Med disse ord vil jeg slutte min beretning for i år.

