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Bestyrelsens	  beretning	  til	  generalforsamlingen	  2014	  
Skolens	  bestyrelse	  (Per	  Andreasen,	  Mette	  Due	  Andersen,	  Martin	  Jørgensen,	  Steffen	  
Froulund	   og	  Morten	   Friis	   Frederiksen)	   har	   siden	   sidste	   generalforsamling,	   holdt	   9	  
bestyrelsesmøder	  med	   deltagelse	   af	   skoleleder	   Lars	   Peter	   Nitschke,	   viceskoleleder	  
Niels	  Beltoft	  og	  formand	  for	  pædagogisk	  råd	  Andreas	  Buelund.	  	  
	  
Desuden	  har	  medlemmer	  af	  bestyrelsen	  d.	  14.	  januar	  2014	  deltaget	  i	  det	  årlige	  møde	  
med	  medlemmer	   af	   skolens	   forældreråd.	   Det	   gav	   en	   informations-‐	   og	  meningsud-‐
veksling,	   som	  er	   vigtig	   for	   bestyrelsens	   videre	   arbejde	   og	   for	   den	   ”indre	   sammen-‐
hæng”	  på	  skolen.	  	  
	  
Derudover	  har	  medlemmer	  af	  bestyrelsen	  den	  2.	  februar	  2013	  deltaget	  i	  et	  konstruk-‐
tivt	  møde	  med	  skolens	  lærere	  og	  ledelse	  samt	  arkitekt	  Kim	  Flensborg	  fra	  Arkitektfir-‐
maet	  Nord	  A/S.	   Formålet	   var	   igangsættelse	  af	  en	  proces	  mhp.	  at	   give	  og	   indsamle	  
smest	  mulig	  inspiration	  og	  kravspecifikation	  på	  skolens	  fremtidige	  fysiske	  rammer.	  
	  
Konkret	  er	  det	  aftalt,	  at	  Kim	  Flensborg	  vil	  fremkomme	  med	  et	  skitseforslag,	  som	  be-‐
styrelsen	  og	  skolens	  ledelse	  vil	  tage	  stilling	  til	  mhp.	  at	  få	  det	  bedst	  mulige	  overblik	  i	  
relation	   til	   skolens	   videre	   udvikling	   -‐	   og	   økonomiske	   formåen.	   I	   efteråret	   2013	   fik	  
skolen	  dog	  et	  påbud	   fra	  Arbejdstilsynet	  om	  at	   skabe	  bedre	  udluftning	   i	   lokalerne	   i	  
hovedbygningen,	  og	  udgiften	  hertil	  kan	  komme	  til	  at	  påvirke	  tidshorisonten	  for	  det	  
omtalte	  nybyggeri.	  Der	  arbejdes	  således	  på	  en	  fremadrettet	  løsning,	  der	  så	  vidt	  mu-‐
ligt,	  kan	  foretages	  ud	  fra	  en	  helhedsbetragtning.	  	  
	  
Skolens	  status	  2013	  
Bestyrelsen	  mener,	  at	  skolen	  er	  i	  god	  gænge	  –	  i	  høj	  grad	  takket	  være	  dygtige	  og	  en-‐
gagerede	  medarbejdere	  og	  en	  meget	  kompetent	  ledelse.	  
Vi	   tilstræber	   fortsat	   at	   udvikle	   skolen	   i	   overensstemmelse	   med	   dens	   målsætning,	  
som	  betyder	   at	   vi	   vægter	   det	   gode	   læringsmiljø	   og	   gode	   psykiske	   arbejdsmiljø	   for	  
eleverne	  og	  lærerne	  højt.	  En	  vigtig	  del	  af	  indsatsen	  udføres	  af	  skolens	  trivselskoordi-‐
nator,	  et	  arbejde	  som	  bestyrelsen	  påskønner.	  
	  
Vi	  prioriterer	  ligeledes	  den	  fysiske	  trivsel	  højt,	  og	  det	  betyder	  vægtning	  af	  langsigte-‐
de	  mål	  for	  de	  fysiske	  rammer	  for	  undervisningen	  og	  fokus	  på	  god	  rengøring	  og	  vedli-‐
geholdelse.	  
	  
Udvikling	  af	  skolen	  –	  Vores	  seks	  strategiske	  fokusområder	  
De	  seks	  overordnede	  temaer	  i	  det	  strategiarbejde	  skolen	  er	  i	  gang	  med	  er:	  
	  
1.	  Skole	  med	  FACILITETERNE	  i	  orden	  (Vi	  skaber	  plads	  til	  de	  bedste	  fysiske	  rammer)	  
2.	  UNDERVISNING	  i	  front	  (På	  forkant	  med	  den	  nyeste	  viden)	  
3.	  TILBUD	  der	  matcher	  familiens	  behov	  (Fordi	  trivsel	  fremmer	  læring)	  
4.	  Globalt	  UDSYN	  (Skole	  på	  tværs	  af	  grænser)	  
5.	  Fokus	  på	  RELATIONER	  (Vi	  er	  stolte	  af	  vores	  skole	  –	  og	  vil	  gerne	  dele	  det	  med	  andre)	  
6.	  ENERGI	  til	  mere	  (Miljø	  og	  sundhed	  på	  dagsordenen)	  
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Samlet	  set	  arbejder	  vi	  med	  disse	  i	  et	  simplificeret	  Balanced	  Scorecard,	  så	  vi	  kan	  følge	  
udviklingen	  af	  hvert	  område	  i	  forhold	  vores	  konkrete	  målsætninger.	  
	  
Formålet	   er	   at	   igangsætte	   en	   dialog	   om	   hvordan	   stategierne	   påvirker	   din	   og	   min	  
fremtid	  –	  Derfor	  vil	  vi	  fremadrettet	  og	  samlet	  kalde	  dem	  FUTURE:	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

Bestyrelsen	  bruger	  temaerne	  i	  sin	  del	  af	  arbejdet	  med	  udviklingen	  af	  skolen	  til	  struk-‐
turering	  af	  ideer	  drøftelser	  og	  beslutninger	  om	  skolens	  fremtid.	  	  
	  
I	  bestyrelsen	  har	  vi	  også	  i	  det	  forløbne	  år	  brugt	  ganske	  mange	  kræfter	  på	  det	  første	  
tema,	  fordi	  vi	  må	  forholde	  os	  til	  at	  de	  samfundsbestemte	  økonomiske	  rammebetin-‐
gelser	  for	  skolen	  ændres	  kraftigt	  i	  disse	  år.	  	  
	  
Desuden	  købte	  skolen,	  efter	  lange	  overvejelser,	  Dr.	  Christines	  Vej	  2	  m.h.p.	  sikring	  af	  
fremtidige	   fysiske	   rammer	   for	   skolens	   aktiviteter.	   Bestyrelsen	   har	   ønsket	   at	   købe	  
ejendommen	  da	  vi	  betrager	  det	  som	  en	  meget	  langsigtet	  strategisk	  disposition,	  der	  
kunne	  gøres	  til	  en	  gunstig	  pris.	  Bestyrelsen	  har	  dog	  konkluderet,	  at	  skolen	  ikke	  kan	  
bære	  et	  nybyggeri	  på	   kort	   sigt,	   blandt	  andet	  på	  grund	  af	  de	  ændrede	  økonomiske	  
rammevilkår.	  
	  
På	  længere	  sigt	  ønsker	  vi	  os	  et	  hus,	  der	  enten	  rummer	  de	  manglende	  faglokaler	  eller	  
aflaster	  eksisterende	  bygninger,	  med	  klasser	  til	  2-‐3	  årgange,	  så	  der	  bliver	  rum	  til	  fag-‐
lokaler	  forskellige	  steder	  på	  skolen.	  
	  
Men	  også	  de	  øvrige	   temaer	  har	   i	   varierende	  grad	   fået	  opmærksomhed	   i	   årets	   løb.	  
Bestyrelsen	  har	  eksempelvis	  drøftet	  hvordan	  skolen	  kan	  holde	  et	  tilstrækkeligt	  højt	  
niveau	   af	   information	   om	   skolens	   kvaliteter	   og	   udvikling	   overfor	   den	   nuværende	  
kreds	  af	  forældre.	  	  
	  
Som	  en	  direkte	  følge	  heraf	  samarbejdede	  vi	  med	  bureauet	  Weltklasse	  mhp.:	  
	  

1. At	  øge	  indtaget	  af	  10	  klasse	  studerende	  ved	  skræddersyet	  brochure	  og	  face-‐
book	  side	  (Er	  afsluttet	  -‐	  og	  der	  er	  allerede	  elever	  på	  venteliste)	  

2. At	  øge	  kommunikation	  og	  synligheden	  på	  internettet	  –	  og	  intranettet.	  
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3. At	   visualisere	   vores	  6	   strategiske	   fokusområder	   ved	   kortfattet	   4	   foldet	  bro-‐
chure,	  plakater	  overfor	  kontoret,	  synlighed	  på	  hjemmesiden,	  e-‐mail	  signatur,	  
visikort	  m.m.	  

	  



Klostermarksskolens	  årsberetning	  

  Side	  4	  af	  6	  

Eksempel	  på	  plakater,	  der	  skal	  kommunikere	  vores	  6	  fokusområder:	  

	  
	  
Bestyrelsen	  bakker	  også	  op	  om	  ledelsens	  og	  lærernes	  opsøgning	  af	  viden	  og	  inspira-‐
tion	  i	  udlandet.	  Et	  tredie	  eksempel	  på	  udvikling	  er	  tilbuddet	  om	  undervisning	  i	  kine-‐
sisk,	  der	  vil	  blive	  videreført	  og	  udvidet	  i	  det	  næste	  skoleår.	  
	  
I	   linje	  med	  strategipunktet	  ’ENERGI	  til	  mere’	  blev	  der	  i	  februar	  2013	   installeret	  sol-‐
celleanlæg	  på	  taget	  over	  musiklokalet.	  Det	  forventes	  at	  kunne	  dække	  ca.	  10%	  af	  sko-‐
lens	   elforbrug.	   Via	   internettet	   kan	  man	   følge	   effektiviteten	   af	   anlægget,	   og	   det	   vil	  
naturligt	  kunne	  blive	   inddraget	   i	  undervisningen	  for	  de	   lærere	  og	  elever,	  der	  måtte	  
finde	  dette	  interessant.	  
	  
På	  skolens	  toiletter	  er	  installeret	  berøringsfri	  armaturer	  og	  sæbedispensere.	  
Armaturerne	  blev	  først	  skiftet	  i	  bygningen	  på	  Annebergvej	  5	  og	  har	  der	  -‐	  sammen	  
med	  et	  øget	  fokus	  på	  vandforbrug	  iøvrigt	  -‐	  givet	  en	  besparelse	  på	  godt	  20%.	  	  
Desuden	  betyder	  nyinstallationerne	  naturligvis	  også	  en	  forbedret	  håndhygiejne.	  
	  
En	  øget	  fokus	  fra	  skolens	  side	  vedrørende	  papirforbruget	  har	  resulteret	  i	  en	  årlig	  be-‐
sparelse	  på	  stk.	  140.000,	  hvilket	  er	  et	  fald	  på	  21%.	  
	  	  
6.	  klasserne	  fik	  nye	  borde	  og	  stole	  i	  skoleåret	  2013.	  
	  
I	  alle	  klasselokaler	  er	  installeret	  Smart	  Board.	  
	  
Der	  blev	  indkøbt	  et	  klassesæt	  af	  Ipads,	  der	  står	  i	  indskolingen	  (25	  stk).	  Derudover	  
blev	  der	  indkøbt	  Ipads	  til	  udlån	  til	  alle	  lærerne,	  for	  at	  understøtte	  undervisningen.	  
	  
Skolen	  har	  også	  installeret	  en	  hjertestarter.	  Den	  er	  placeret	  på	  skolens	  kontor.	  
	  	  
	  	  
Fritidsordningen	  Myretuen	  og	  4.	  og	  5.	  klasses	  klubberne	  
Bestyrelsen	   påskønner	  meget	   det	   fine	   arbejde,	  Myretuens	   personale	   udfører,	   som	  
gør	  at	  Myretuen	  nyder	  fortsat	  meget	  stor	  opbakning	  blandt	  forældre	  og	  elever.	  
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Myretuen	  har	  således	  fortsat	  en	  helt	  ekstraordinær	  stor	  søgning.	  Samtlige	  børn	  i	  al-‐
deren	  6-‐10	  år	  i	  0.kl.	  –	  3.	  kl.	  er	  tilmeldte.	  
	  
Som	  de	  forrige	  år	  vil	  vi	  endvidere	  fremhæve	  at:	  	  
• En	  stor	  del	  af	  personalet	  deltager	   i	  visse	  skoletimer	   i	   samarbejde	  med	   lærerne	   i	  

indskolingen.	  	  
• Forældresamtaler	  i	  de	  første	  tre	  skoleklasser	  indeholder	  drøftelser	  med	  både	  læ-‐

rere	  og	  en	  pædagog.	  Alle	  parter	  får	  dermed	  indsigt	  i	  børnenes	  trivsel	  og	  læring	  i	  
både	  skole-‐	  og	  fritidsdelen.	  	  

• Myretuen	  har	  etableret	  et	  godt	  samarbejde	  med	  Pædagogseminariet.	  
	  
4.	  kl.	  og	  5	  kl.	  klubberne	  har	  fortsat	  en	  pæn	  søgning	  og	  vil	  blive	  videreført	  det	  næste	  
skoleår.	  Der	  er	  desuden	  en	  vis	  interesse	  for	  at	  kunne	  tilmelde	  nogle	  af	  de	  kommende	  
6.	  kl.	  elever	  til	  klubordningen.	  
Eftersom	  vi	  ønsker	  gode	  forhold	  for	  specialundervisningen,	  skal	  vi	  til	  stadighed	  vur-‐
dere,	  om	  lokaleforholdene	  er	  tilstrækkelige	  til	  alle	  aktiviteterne.	  
	  
Søgning	  og	  elevtal.	  	  
Skolen	  havde	  pr.	  5.	  september	  2013	  561	  elever.	  Søgningen	  til	  skolen	  er	  fortsat	  meget	  
stor.	  Tilgangen	  til	  børnehaveklassen	  må	  betragtes	  som	  stabil,	  med	  ca.	  120	  ansøgere	  
til	  de	  44	  pladser	  i	  2013,	  og	  der	  føres	  ventelister	  for	  de	  fleste	  klassetrin.	  	  
Vi	  glæder	  os	  over,	  at	  10.	  klasse	  som	  i	  2013	  er	  et	  eftertragtet	  tilbud.	  
 
Økonomi	  

Sammendrag	  af	  årsrapport	  for	  2013	  –	  udvikling	  i	  aktiviteter	  og	  økonomiske	  forhold	  

Skolen	   har	   et	   overskud	  på	   1.491	   t.kr	  mod	  budgetteret	   943	   t.kr.	   Afvigelsen	   skyldes	  
væsentligst	  den	  af	   regeringen	  pålagte	   lockout	  af	  overenskomstansatte	   lærere	   i	  pril	  
måned,	  som	  reducerede	  lærerlønsomkostningerne	  med	  lidt	  under	  en	  måneds	  lærer-‐
løn.	  I	  den	  forbindelse	  valgte	  Klostermarksskolens	  bestyrelse,	  som	  en	  af	  de	  eneste	  frie	  
grundskoler,	  at	  modregne	  for	  den	  aflyste	  undervisningstid	  i	  forældrebetalingen,	  med	  
ca	  83%	  af	  en	  månedsbetaling,	   som	  svarer	   til	   andelsen	  af	   aflyst	  undervisning	   i	   april	  
måned.	  Beløbet	  blev	  modregnmet	  i	  juni	  måneds	  forældrebetaling.	  	  
	  
Bestyrelsen	  har	  fortsat	  forventninger	  om	  et	  generelt	  stagnerende	  elevtilskud	  fra	  sta-‐
ten,	  og	  ønsker	  at	  forbedre	  skolens	  likviditet	  med	  henblik	  på	  ny-‐	  og	  ombygning	  af	  fag-‐
lokaler.	  
	  
Klostermarksskolens	  elevtal	  var	  pr.	  5.	  September	  561	  elever	  mod	  555	  i	  2012.	  Udvik-‐
lingen	  skyldes	  til	  dels	  større	  tilgang	  til	  10.	  årgang	  og	  udvidelse	  af	  klassekvotienten	  i	  7.	  
årgang	  fra	  20	  til	  22	  elever.	  
	  
Søgningen	  til	  skolens	  børnehaveklasse	  er	  fortsat	  stabil,	  og	  der	  er	  et	  meget	  lille	  frafald	  
af	  elever	  i	  skoleforløbet.	  
	  
Vi	  oplever	  fortsat	  stigende	  interesse,	  og	  forventer	  at	  kunne	  fastholde	  3	  spor	  i	  10.	  Kl.	  i	  
de	  kommende	  år.	  
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Der	  er	  også	  i	  2013	  anvendt	  midler	  til	  markedsføring	  og	  PR	  for	  at	  fastholde	  opmærk-‐
somheden	  om	  skolens	   tilbud	  og	  en	  stabil	   tilgang	  af	   interesserede	  elever	   til	   skolens	  
ventelister.	  
	  
Resultatdisponering	  
Bestyrelsen	  foreslår	  det	  regnskabsmæssige	  overskud	  1.491.473	  kr.	  Overført	  til	  egen-‐
kapitalen.	  

Budget	  for	  2014	  og	  langsigtet	  planlægning.	  

For	  2014	  budgetterer	  skolen	  igen	  med	  et	  overskud	  på	  kr	  922.000	  kr.	  	  
Bestyrelsens	  vurdering	  er,	  at	  et	  overskud	  i	  den	  nævnte	  størrelsesorden	  er	  passende	  i	  
forhold	  til	  Klostermarksskolens	  størrelse	  og	  særpræg.	  
Det	  sikrer,	  at	  skolen	  også	  fremover	  kan	  tilbyde	  gode	  forhold,	  hvad	  angår	  bemanding,	  
materialer,	  udstyr	  og	  de	  fysiske	  rammer.	  
	  
Skolefest	  	  
Skolefesten	  var	  igen	  i	  år	  meget	  flot	  og	  festlig,	  afholdt	  i	  Aalborghallen	  med	  et	  meget	  
stort	   deltagerantal	   på	  mere	   end	   1200	  personer.	  De	   tre	   8.	   klasser	   ydede	   en	  meget	  
stor	  og	  fin	  indsats	  med	  opsætning	  og	  fremførelse	  af	  Eventyret	  om	  Prins	  Pingo.	  	  
Der	  er	  generel	  tilfredshed	  med	  aftenens	  forløb,	  og	  spiseordningen	  er	  et	  acceptabelt	  
kompromis.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  forældrene,	  at	  de	  kan	  sidde	  sammen	  klassevis.	  	  
	  
Tilsyn	  	  
Den	   tilsynsførende	  har	   været	  på	   skolen	  onsdag	  den	  13.	   november	  og	  den	   seneste	  
tilsynsrapport	  for	  skolen	  kan	  nu	  findes	  på	  skolens	  hjemmeside.	  
	  
Tak	  
Bestyrelsen	  takker	  skolens	  ledelse	  og	  alle	  skolens	  medarbejdere	  for	  et	  konstruktivt,	  
tillidsfuldt	  og	  engageret	  samarbejde	  i	  årets	  løb.	  
	  
Årsberetningen	  er	  forfattet	  af	  Morten	  Friis	  Frederiksen	  (Bestyrelsesformand),	  i	  sam-‐
arbejde	  med	  skolens	  ledelse,	  Lars	  Peter	  Nitschke	  (Skoleleder)	  og	  Niels	  Beltoft	  (Vice-‐
skoleleder).	  


