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1. Valg af dirigent – Gitte Krognæs 

 

2. Valg af referent – TH 

 

3. Valg af stemmetæller – Mette Meyer 

 

4. Bestyrelsens beretning, Paul Jacob Meyer 

Kære forældre, kære gæster og kære Sarah og Birgitte. 

Dejligt at vi alligevel er en del, der kunne samles i dag. Det har været en lille smule besværligt 

denne gang, at finde en dato for Marieskolens generalforsamling, men endelig lykkedes det.  

2019 har for skolen og bestyrelsen været et bevægende, udfordrende og spændende år. Vi kunne 

bl.a. sige farvel til Marieskolens andet afgangshold, der nu er spredt ud over byen, kommunen og 

landet på diverse efterskoler, 10. klasser eller ungdomsuddannelser. Det fylder mig med stolthed, 

at skolen efterhånden er blevet så gammel, at vi producerer afgangselever, der skal erobre verden. 

Det, der nok har fyldt allermest i 2019 var købet af bygningerne på Richtsensgade. I løber af foråret, 

men specielt i anden halvdel af 2019 blev planerne om et muligt mere og mere konkrete. Det har 

været en besværlig proces, da vi skulle forhandle med adskillige aktører, der havde interesser i 

handelen. Allerede i slutningen af 2018 drøftede vi muligheden for at købe bygningerne og havde 

siden været i dialog med VUC løbende. 

Der er altid muligheder og risici forbundet med køb af bygninger i denne størrelsesorden og med 

Marieskolens økonomiske muligheder var det ligeledes en svær balancegang. Dog har vi i hele 

perioden haft en fremragende og konstruktiv dialog med VUC, der i sidste ende muliggjorde 

handelen. 

Nu er vi ”herre i eget hus” som et lokalt dagblad så fint beskrev. Det forpligter selvfølgelig og derfor 

bærer det økonomiske resultat også præg af, at der med købet kom og kommer nogle udgifter til 

vedligeholdelse og forbedringer. 

Jeg må her rose min bestyrelse, der ud over mig består af næstformand Helle Schmidt Bohn, Ulrik 

Krogsnæs, Henrik Refslund, Anette Liljensøe samt suppleanterne Ann Riis og Rasmus Albertsen. 

Hele forløbet har været præget af en konstruktiv tilgang, hvor vi vendt mange muligheder og 

udtænkt forskellige scenarier. Hele tiden med målet for øje, at Marieskolen skulle eje sin egen 

skolebygning. Så tak for det gode samarbejde. 

Også forældrene fortjener ros. Der er ingen tvivl at i vil skolen og jeres børn det bedste og i er gode 

til give feedback til skolen. Både ift. de gode ting, men også ift. ting vi kan gøre bedre. Lad os 

endelig vide i bestyrelsen, hvis der er ting, som enten halter eller kan gøres bedre eller hvis i bare 

har en god ide. 

Personalet skal også roses. Som forælder er jeg ikke bekymret for mit barns læring, det kører bare 

rent fagligt. Desuden har børnene det godt sammen og med lærerne, der er masser af nærvær på 

vores skole. Victoria kommer nogle gange hjem med den mest mærkelige, men meget relevant, 

viden. Og så er eleverne på skolen søde og rare, når man kommer som gæst, så dannelsesaspektet 

er også på plads. At der hersker en god og positiv stemning blandt lærere er et ekstra plus.  
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Sidst men ikke mindst en tak til Birgitte og Sarah, som styrer skibet sikkert gennem til tider usikkert 

farvand. Tak for et rigtig godt samarbejde, der er altid en åben dør eller en åben telefonlinje til 

mindst en af jer. Der er ikke langt fra beslutning til handling og det er fedt. Tak for et godt 2019. 

 

5. Ledelsens beretning, Birgitte Klippert/Sarah Røll 

Vi startede igen året med en januar måned, der bød på årsprøver. I år var der dansk, matematik og tysk 

eleverne skulle til prøve i. Det var første år med årsprøver i tre fag. Det var nogle gode prøver, og 

eleverne i udskolingen kunne på denne mådde lære den skriftlige prøveform at kende. Samtidig fik 

mellemtrinseleverne i januar 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 traditionen tro 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. I februar deltog skolen i forårsmessen i 

Tønder Sport- og fritidscenter, hvor der i løbet af en weekend var mange besøgende i skolens stand. 

Marts måned bød på nogle stille og rolige uger for det meste af skolen, hvor skolens 8. klasses-elever 

dog var i en uges brobygning på forskellige uddannelsesinstitutioner. Dertil var der en fordybelsesuge 

med fokus på naturfagene. 

Der var lejrskole på programmet i april måned, hvor indskolingen var på Samsø, mellemtrinnet var i 

Stettin i Polen og udskolingen var i Prag. Lejrskolerne er vigtige for skolen af holde fast i, da der finder 

både læring og personlig og social udvikling sted på en måde der ikke kan opnås i dagligdagen. 

Skolen har gennem hele dens levetid har fokus på kollegaobservationer, hvor lærerne lærer af 

hinanden mens de observerer hinandens undervisning og efterfølgende drøfter undervisningen. Dette 

ville vi gerne udvikle og blive dygtigere til, hvorfor vi bookede et årsforløb med en ekstern konsulent. 

Hun startede forløbet op i maj og i skivende stund er hun stadig inde over vores kollegiale supervision. 

I maj og juni måned kom også det gode vejr, og når det kunne lade sig gøre blev dele af undervisningen 

gennemført udendørs. Gangetabeller der skulle hinkes og bøger der skulle læses gav liv i skolegården 

ud over frikvartererne, og det gav af god og afvekslende hverdag. Under de skriftlige eksaminer så vi 

nogle fokuserede unge mennesker, der gik til opgaven med rank ryg. En enkelt syg elev var der 

desværre, hvorfor vedkommende blev indstillet til reeksamen. Vi sluttede skoleåret af med en 

dimission for 9. klasse, hvor der blev holdt taler, uddelt legater og spist dejlig mad. Den sidste skoledag 

var en tårevædet en af slagsen, da det som ved et trylleslag gik op for vores 9. klasse, af deres tid på 

Marieskolen var omme.  

I august tog vi imod en 0. klasse, der med sommerfugle i maven og røde kinder blev budt velkommen 

som en del at Marieskolen-familien. De nye skolemakkere stod klar til at give dem en god start på 

skolen.  

Efteråret gik med rigtig meget hverdag – det kan vi godt lide. Dog blev det til deltagelse i den 

traditionsrige festivalkoncert, og for 9. klasse bød september på en fantastisk tur til San Francisco. 

Kulturmødet var i fokus ligesom at turen naturligvis også er en påmindelse om, at deres tid på 

Marieskolen med skoleårets udløb er ved at rinde ud. I september fik skolen en tilkendegivelse på en 

kommunegaranti på 1.000.000 kr., så skolens kunne aflevere et bud på bygningerne Richtsensgade 12 
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og 14. Foruden glæden ved dette var humøret i september også højt til årets bestyrelses- og 

personaledag, hvor Hanne Riisager fra Ressourcedetektiven fortalte om børns styrker.  

I november afholdte vi ”åben skole”, hvor en masse interesserede besøgte skolen og fik en rundvisning 

og et snak. November sluttede af med en kreativ uge, hvor eleverne under overskriften ”superhelte” 

arbejdede med alt fra ler og gips og til stof og papir. Året sluttede med julehumør og julestemning, hvor 

året sluttede af med den bedste nyhed – vi blev bygningsejere. 

 

6. Spørgsmål fra salen, fortæl om de 2 nye ansatte (Lærer samt pædagog/støttelærer) 

 

7. Regnskab ved Rasmus Ørskov. 

Aktivitetsoversigt blev fremlagt samt skolens hoved og nøgletal blev fremlagt (Resultatopgørelsen) 

Bl.a. lønninger og lejerskoler er steget derfor er omkostningerne også steget og dette giver et lille 

underskud. 

Balancen = de aktiver vi har, er steget voldsom pga køb af skolen. 

Aktiver og passiver blev gennemgået. Likviditet, soliditet og finansiering blev gennemgået. 

Paul Jacob Meyer kommenterer på at han og bestyrelsen er meget obs på økonomien, de evaluerer 

løbende på at finde ting som enten kan øge indtægten eller sænke omkostningerne. 

Sarah Røll kommenterer at ledelsen bevist har prioriteret vedligeholdelsen af skolen samt grus på 

legepladsen og ville medvirke til et negativt resultat. 

 

Spørgsmål fra salen:  

Vedr. SPS elever bidrager økonomisk. 

Pejlemærke til fremtidig økonomi.  

Undring over at 1., og 2 klasse har delt en klasselærerfunktion, som er ca 80 lærertimer. Dette har 

åbenbart ikke bidraget til at skole kunne komme ud med et bedre resultat. Ønsker at dette tages med i 

betragtningen næste gang man står i samme situation. 

Er revisoren tryg ved skolens økonomi og dermed fremtid ? Det kunne være rart at høre fra revisoren til 

alle i salen. 

Hvor stor en del bruges på eleverne procentvis, det ville være rart som forældre at kunne se. 

Pas på vores DNA, skolen skal blive mere skarpe på fremtiden.  

Klassekvotienten stiger fra næste skoleår, enkelte forælre føler sig forbigået i denne beslutning, for lidt 

info lagt ud fra skolen, hvorfor skolen tager denne beslutning. 

Det var ikke det v/forældre blev lovet ved indmeldelse på skolen. Har I en forklaring på hvorfor gør 

skolen dette… 

Det ramme som forældre, dog har vi tillid til at ledelsen tager de rigtige beslutninger. 

Har vi styr på søskende garanti når vi øger klasserne?  

Kan vi vente med nogle investeringer? Hvor kan vi spare uden det gør ondt? Need til have eller nice to 

have? 

 

8. Orientering om det vedtagne budget 

Budget godkendt i begyndelsen af december. Forventer overskud på 104.000 kr. Budgetteret med 168 

elever og vi er allerede oppe på 180 elever pt. Vi har det antal lærer vi skal have, vi har ansat en 
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uddannet pædagog i SFO. Vi har flere SPS elever, dette øger også indtægten.  Vi gennemgår regnskabet 

i bestyrelsen, vi sammenligner os med andre skoler som ligner os. Der laves løbende budgetopfølgning. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 

Paul Jacob/Genvalgt.  

Ulrik Kognnæs/Genvalgt.  

Anette Liljensø/Genvalgt 

 

10. Suppleanter:  

 

Rasmus Alberten/ Genvalgt.  

Jan Agermose/Nyvalgt. 

 

11. Beretning fra tilsynsførende 

Birgitte Bolt tilsynsførende de sidste 6 år. Har været på besøg flere gange i løbet af skoleåret også i 

Corona tiden. Hun har set Praktisk design/F-uge  og projektopgaver. Almindelig skoledage med 

undervisning i almindelig fag og hendes vurdering er meget fagligt, lærerne er gode til at bruge både 

digitalt undervisning og selv finde materiale, arbejder med CLIO og Gyldendal. Nordiske sprog blev der 

arbejdet med. God elev feedback. I Idræt undervises der i vals og disko. Corona tiden, alle ude arealer 

blev benyttet, materialer fra naturen blev brugt , læreren fandt rigtig gode løsninger, stor ros til 

lærerne.  

Skolen har haft Huskunstner besøg med Jesper Falch, med fokus på praktisk musiske fag. Elementær 

Rytmisk træning. Socialt fællesskab.  

Status fra ledelsen: Stor tilfredshed, Lærerstaben er stabil og dygtige. Skolen far flot 

forældreopbakning. 

Tilsynsførende vurdering af skolen: Skolen lever op til de krav der kræves i folkeskolen. Varieret 

undervisning, der bruges flere metoder, digitale og analoge materialer. Demokratiet lever vi har et 

elevråd. Corona udfordringen løst på bedste vis, 

 

12. Ingen indkomne forslag. 

 

13. Evt.   

Kan I sige noget om kommende skoleår, hvad sige retningslinjerne til næste skoleår 

Hold fast i morgensamlingerne, de giver børnene meget info. 

 


