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Generalforsamling den 23.4.2019 
 
Paul Jacob byder velkommen og der synges en sang. 
 

1. Valg af dirigent: Hans Pilgård 

2. Valg af referent: Tina Hesselballe 

3. Valg af stemmetæller: Gitte Krogsnæs Provstgaard, Bjørn Klingsporn 

4. Bestyrelsens beretning aflægges af Paul Jacob Meyer 

5. Bestyrelsesberetning 2018 
Vi kan nu se tilbage på endnu et år i Marieskolen. Et år, der igen har budt på mange 
aktiviteter og en fortsat positiv udvikling. Skolen har for alvor etableret sig og fundet sig til 
rette og vi er et anerkendt element i byen og i kommunen. 
Bestyrelsen skiftede ansigt ved sidste generalforsamling og sagde goddag til Ann Riis som 
suppleant og Anette Liljensø som nyt bestyrelsesmedlem. Desuden rykkede Ulrik Krogsnæs 
fra suppleant til fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Derudover består bestyrelsen også af Henrik 
Refslund, Helle Schmidt Bohn og Paul Jacob Meyer, som jo er mig selv. 
Vi har i bestyrelsen en god og saglig dialog, som sikkert også skyldes vores forskellige 
baggrunde. Det giver forskellige input og synsvinkler, så vi kan træffe de rigtige beslutninger 
for skolen. 
Også i 2018 lå vores fokus på skolens økonomi og vi kan med glæde meddele, at vi for første 
gang har fået overskud. Nu gælder det fremadrettet om at konsolidere skolens økonomi. 
Bevidste om, at vi efter opstartsfasen nu bevæger os ind i en fase, hvor vi er etableret og kan 
tænke mere langsigtet. 
Vi havde igen i 2018 et godt bestyrelses- og personalearrangement, hvor vi evaluerede skole-
hjem-samarbejdet og fik en masse nye input. Året før så vi sammen med personalet på 
skolens kort- og lang strategi. Dette er ved at udvikle sig til en rigtig god tradition, der 
involverer personale, ledelse og bestyrelsen.  
Vi kan også berette, at vi i 2018 har opdateret forretningsorden for Marieskolens bestyrelse, 
som er tilgængelig på skolens hjemmeside. Desuden har vi skulle forholde os til VUC-
situationen, da vi jo som bekendt bor til leje i en VUC-bygning. Dertil kan vi sige, at der ikke 
er truffet endelig afgørelse omkring, hvad der skal ske med VUC-bygningerne. Marieskolen 
sidder dog med skudsikker lejekontrakt frem til 2025. 
Vi har i 2018 heldigvis haft ro på personalefronten, og kan konstatere, at lærerværelset er et 
meget harmonisk og velfungerende sted. Når man kommer på lærerværelset, bliver man 
altid mødt med et smil og godt humør. Det samme gør sig gældende, når man møder Tina på 
kontoret, snakker med rengøringen, ringer til skolen eller kontakter Birgitte eller Sarah. 
Som bestyrelse er vi fortsat i tæt dialog med ledelsen, så vi i fællesskab forsøger at leve op til 
skolens motto: et bedre sted. 
Selvom vi stadig har enkelte årgange, som ikke er fuldt belagte, så er vi godt tilfredse med 
elevtallet, som har været stabilt de seneste to år. 
Et af de absolutte højdepunkter i 2018 har været fejringen af Marieskolens første 
afgangshold, som var både rørende og fyldte os alle med stolthed. En dejlig oplevelse at 
være med til. 
Bestyrelsen er meget fortrøstningsfuld, når vi kigger fremad og glæder os til at være med til 
at udvikle skolen yderligere. 
Til sidst skal der lyde en tak til Sarah og Birgitte for at blive ved med at have den der ild i sig. 
Tak også til personale, forældre, pårørende, støtteforeningen og skolens tilsynsførende 
Birgitte Boelt. 
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6. Skoleledernes beretning 

Undervisningen er tilrettelagt, så alle elever gennem deres skolegang på Marieskolen som 
udgangspunkt opnår det vejledende timetal fra Ministeriet for børn, undervisning og 
ligestilling i størstedelen af skolens fag. I de normale skoleuger er der primært fokus på de 
boglige fag foruden idræt, som alle klasser har to lektioner ugentligt. De mere kreative fag er 
henlagt til 5-6 årlige fordybelsesuger. 
Vi startede året med en januar måned, der bød på årsprøver i engelsk og dansk, så eleverne i 
udskolingen kunne lære den skriftlige prøveform at kende. Samtidig fik mellemtrinseleverne 
lov til at prøve kræfter med erhvervslivet gennem deres to-dages praktik, hvor vi igen 
oplevede, at det lokale erhvervsliv er vores gode samarbejdspartner.  
 
Februar bød på den årlige og meget traditionsrige performanceuge, hvor undervisningen i en 
periode var udlagt til Tønder Kulturhus – Schweizerhalle. En stor premiereaften blev igen 
gennemført med klapsalver og tårer fra forældrene. Februar bød ligeledes på 
erhvervspraktik for de ældste elevers vedkommende. 7.-9. klasse var i praktik både ved 
lokale virksomheder og rundt omkring i resten af Danmark. 
Marts måned bød – udover en dejlig påskeferie – på intro for 8. klasserne. Her besøgte de 
forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner, og flere elever vendte afklarede tilbage fra 
ugen. 
Et højdepunkt i første halvår af 2018 var den årlige lejrskole, hvor hele skolen drog til 
Christanslyst i Schleswig. Når man taler med elever og personale efter sådan en tur, så er det 
tydeligt, hvor meget eleverne får ud af det. Både fagligt, personligt og socialt. De ældste 
elever passer godt og omsorgsfuldt på de yngste, og efter en sådan tur, hvor hele skolen er 
afsted sammen, bliver det ekstra tydeligt, hvorfor små og store elever skal gå i skole 
sammen. 
I maj måned oplevede vi for første gang i lang tid, at der er en første gang for alting. Rigtig 
mange ting på skolen er efterhånden vores små selvskabte traditioner, og dem sætter vi stor 
pris på. Forventningerne var derfor høje, da skolens første 9. klasse nogensinde skulle 
arrangere og afholde deres sidste skoledag før læseferien. Der blev kastet med karameller, 
underholdt, holdt kæmpe vandkamp og hygget til den store guldmedalje. Det var en helt 
særlig dag, og vi fik sendt 9. klasserne godt på læseferie. 
Maj måned bød også på massevis af vidundelige forårsdage, og vi nød, at undervisningen 
engang i mellem kunne foregå udendørs – der blev leget bogstavstagfat og hinke-matematik 
og en hel masse andre aktiviteter, hvor leg og læring går hånd i hånd. Maj måned bød også 
på den årlige madkundskabsuge – i år med overskriften ”Verdensmad”. Maj måned bød 
ligeledes på de første skriftlige eksaminer i skolens historie. Det var en utrolig god oplevelse 
at overvære de velforberedte og positive unge mennesker, som gik til opgaven med ret ryg 
og højt humør.  
I juni måned løb skoleårets sidste fordybelsesugen af stablen – ugens emne var ”Friluftsliv”, 
og vejret var med os i hele ugen, hvor der var masser af udendørsaktiviteter på programmet. 
Juni måned bød endvidere på mundtlige eksaminer for 9. klasserne, og igen viste de os, at de 
var velforberedte og velorganiserede. Skoleåret sluttede med dimissionsfest og fælles sidste 
skoledag, hvor alle fik sagt farvel – og de fleste på gensyn – til hinanden. Skolens 
støtteforening stod igen for at arrangere byens Skt. Hans, og i år var vejret med os – det 
betød, at det blev en kæmpe succes.  
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I august tog vi imod 19 nye 0. klasses-elever, som glade og forventningsfulde mødte ind til 
første skoledag. Både børn og forældre havde sommerfugle i maven, og traditionen tro stod 
deres skolemakkere klar til at tage imod dem og byde dem hjerteligt velkommen på 
Marieskolen. 
August bød traditionen tro på skolekoncert arrangeret af Tønder Festival, hvor kultur og 
musik forenes med skolens elever. I september var historiefaget i fokus, hvor overskriften 
var 1. verdenskrig. Og for 9. kl. var september måned helt specielt. De brugte nemlig en uge i 
New York, hvor de oplevede kulturmødet på allernærmeste hånd. I september blev skolens 
elevrådsvalg afholdt. I perioden op til valget kreerer alle kandidater deres valgplakater, og de 
holder vælgermøde – det er demokratisk dannelse på højt niveau. 
November måned startede godt ud med ”Åben skole”. Et landsdækkende arrangement hvor 
grundskoler landet over åbner deres døre for lokalsamfundet. Igen i 2018 var det en stor 
succes – vi fik besøg af mange kommende elever, bedsteforældre, naboer og andre 
nysgerrige. Året sluttede af med flere gode Marieskolentraditioner – juletræstænding, pimp 
my classroom, luciaoptog, juleafslutning og forældrerådets juletræsfest.  
Året 2018 sluttede med en hyggelig og dejlig juleferie, som igen dog føltes velkommen. 
Som årsgennemgangen også har belyst, så ligger der andet og mere bag et år end blot en 
kronologisk gennemgang af månederne og indholdet heri. For at drive skole er der så meget 
mere end bare dage, der kommer og går. Der har været fede, skønne og gode dage for os – 
og så har der været dage med udfordringer. Præcis som det skal være. Vi ser hver dag et 
stort engagement blandt skolens elever og skolens personale. Eleverne rykker sig – alle 
sammen. Nogle tager store faglige ryk, andre små, sikre personlige ryk og andre igen udvikler 
sig kontinuerligt socialt. Alle elever på hver deres måde, men alle med det samme sigte: 
udvikling.  
Året bød også på et fantastisk forældresamarbejde med god og konstruktiv dialog og med 
masser af forældreopbakning og initiativ. Det tager mange år at skabe en kultur – både en 
skolekultur og en forældrekultur, men vi bliver dagligt bekræftet i, at vi er på helt rette vej.  
I 2018 ændrede vores morgensamlingsstruktur sig igen. I starten af året blev Tønder 
Gymnasiums nye auditorium indviet, og vi er så heldige, at vi må bruge det tre gange 
ugentligt. Morgensamlingerne er fantastiske – en af de aktiviteter, hvor både faglighed, 
dannelse og nærvær kommer i spil på én gang. Det er så meningsgivende.  
Vi har en masse gode traditioner på skolen, som også i 2018 er blevet bibeholdt, og udviklet 
hvis nødvendigt. Sidste skoledag inden ferierne er højt prioriteret. Her er der plads til at 
fordybe sig: i sang, skak, motion, løb, velgørenhed og alt mulig andet. Sidst, men ikke mindst 
er der vores fælles afslutning med sang og feriekrammere.  
I 2018 har forsatte vi med klassedage. Dagene bliver brugt til både faglige og sociale 
aktiviteter, og de er højt prioriteret.  
Både det fantastiske, når vi rider på en bølge, og det svære, når der er udfordringer, tager vi 
med oprejst pande og med opbakning fra bestyrelse, personale og forældre. Det er trygt og 
godt at vide, at alle arbejder i samme retning og med samme mål og med samme styrende 
værdier. Det er det, der gør, at vi med stolthed kan sige, at vi fortsat er – et bedre sted. 

 

7.  Spørgsmål fra salen. Hvorfor tager kommende 9. klasse tilSan Francisco og ikke New York ?  

OL-dagen kunne den gøres mere fagligt? 
8. Regnskab v. revisor Rasmus Ørskov 

Beretningen består af både tal og grafer. (Hovedtal og nøgletal)  

Resultatopgørelsen gennemgås. Med hårdt arbejde er det lykkes at vende underskud til overskud. 

Overskuddet i 2018 er kr. 523.000 kr. med en  omsætning på 11.milioner. 
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Omkostninger hovedtal og nøgletal gennemgås. Aktiver hovedtal og nøgletal gennemgås. 

Passiver hovedtal og nøgletal gennemgås. Egenkapital er -1143 i 2018. 

Likviditet hovedtal og nøgletal.  Der er god økonomi – Forsæt det gode arbejde. 

Ingen spørgsmål fra salen. 

9. Orientering om det vedtagne budget.  Gennemgås ganske kort.  

Processen = SU-udvalg/Budgetseminar/Bestyrelsens godkendelse. 
Forudsætninger = 161 elever pr. 5.9.2019/Skolepenge forbliver 1250/Koblingsprocent på 76% 
(Koblingsprocenten er hvor mange penge får vi fra starten) /Lærer på barsel.  
(Satser på at kunne dække det internt) 
Budget = Overskud budgetteret til 267.000/Lærerlønninger ca. 70%/Pulje er lavet  til de forskellige 
fag/Vedligeholds budget er steget. 
Spørgsmål fra salen vedr. skolepenge, er der stadig søskende rabat. 
Spørgsmål fra salen, er der tænkt på  at søge fonde til vedligehold, for at spare på budgettet. 
Spørgsmål fra salen, havde I ikke en i bestyrelsen der havde styr på fonde søgning. 
Fra fra salen: Bygninger er utrolige svære at søge fonde til.  
Info fra ledelsen: Der er søgt fonde til både kolonihaven og pannabanen. 
Spørgsmål fra salen: Hvad med en arbejdsdag.  Info fra bestyrelsen der er planlagt en arbejdsdag, 
og der kommer et opslag. 
 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Helle Schmidt Bohn genvalgt 
Henrik Refslund genvalgt 
Paul Jacob Meyer ikke på valg 
Ulrik Krogsnæs ikke på valg 
Anette Liljensøe ikke på valg 
 

11. Valg af suppleanter 

Ann Riis er genvalgt.                                                                                                                                           
Rasmus Albertsen er foreslået og valgt. 
12. Birgitte Bolt tilsyn 2018-2019 

Tilsyn omfatter 2 hele skoledage – 1 anmeldt besøg og 1 uanmeldt besøg. 
Bred vifte af fag fra indskoling til udskoling. 
Samtaler med lærere, elever og skolens ledelse. 
Humanistiske fag - dansk i indskoling og udskoling 
Engelsk på mellemtrin. Der er fagligt fokus i alle fag. 
Natur fag – matematik på mellemtrin og udskoling 
Fysik - 7. klasse –  
Praktisk-musiske fag – Sang og musik – 1. klasse 
Idræt – 4.5.klasse 
Helhedsvurdering: Høj faglig, boglig skole. Faglig og menneskelige hensyn. Åben og demokratisk, 
god til at knytte netværk, ro og stabilitet, tiltro til skolens virke. 
 

13. Valg af tilsynsførende: Birgitte Bolt er valgt. 

14. Forslag – Ingen forslag indkommet. 

15. Evt.  – Ingen  

 
 


