REFERAT AF GENERALFORSAMLING PÅ
KORNMOD REALSKOLE DEN 8. MAJ 2018

Bestyrelsesformand Peter Rødkjær bød velkommen til Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen startede med sangen ”Hilsen til forårssolen”.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen forelægger revideret årsregnskab til orientering
4. Bestyrelsen forelægger vedtaget budget til orientering
5. Skolelederens beretning
6. Tilsynsførendes erklæring
7. Debat om beretning og erklæring
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bent Ramsing blev valgt. BR konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt samt lovlig
og beslutningsdygtig i ht. vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Peter Rødkjær aflagde beretning for 2017.
”Kornmod Realskole er måske den bedste skole i Silkeborg og måske en af de bedste skoler i
landet.”
Der henvises i øvrigt til vedhæftede beretning.
Peter Rødkjær takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen og med forældrene samt samarbejdet
med skolens ledelse og medarbejdere. Forældrene kan være tilfredse med skolens samlede ledelse
og sikre på skolens fremtid.

3. Årsregnskab 2017
Formand Peter Rødkjær gennemgik i hovedtal årsregnskabet for 2017 i hovedtal, herunder årets
resultat der udgør 1.668 tkr. mod budgetteret 1.069 tkr. Et overskud som bestyrelsen finder meget
tilfredsstillende.
Ekstraordinære poster/udgifter har været nødvendige vedligeholdelsesudgifter på ejendommen.
Peter Rødkjær henviste til forbedrede nøgletal (overskud, likviditet, soliditet).
Peter Rødkjær orienterede om en statistik, hvor skolens regnskabstal blev sammenlignet med 55
andre privatskoler. Denne statistik bekræfter bla., at Kornmod Realskole har valgt at prioritere
undervisningsudgifter og lærerbemanding højere end mange andre skoler.

4. Budget 2018
Peter Rødkjær omtalte budgettet for 2018, hvor vi forventer et overskud på ca. 1 mill.kr.
Det er bestyrelsens målsætning at opnå et overskud på det niveau fremover, for at spare op til
kommende investeringer, herunder om- og tilbygninger.
Der er budgetteret med samlede vedligeholdelsesudgifter på ca. 1 mill.kr. Budgettet lønstigning på
2,5% kan blive ændret efter overenskomstforhandlingerne. Der er budgetteret med stigning i
skolepengene på knap 2% fra 1. august 2018.

5. Skolelederens beretning
Christian Weile aflagde beretning for 2017.
Der henvises til vedhæftede beretning.

6. Tilsynsførendes erklæring
Niels Martin Sørensen, der er nyvalgt som tilsynsførende, præsenterede kort sig selv.
Niels Martin omtalte besøg og præsentation hos lærerne på skolen, herunder uanmeldt besøg i
forbindelse med sit tilsyn.
Niels Martin har besøgt 9. kl. (idræt/kropskontrol), 6. kl. (engelsk, herunder besøg af
lærerstuderende fra USA), 4. årgang (drama, hvor optrin viste en demokratisk proces og dannelse
hos eleverne), 1. kl. (kreativ matematik, brug af chromebooks), 10. kl. (matematik, højt fagligt
niveau, rolig klasse trods vikardækning), 9. kl. (dansk med billedfortolkning, stort engagement).
Kornmod er en behagelig skole at komme på. Skolen opfylder kravene om niveau i ft. folkeskolen,
samt høj faglighed, demokrati, fællesskab og bevidste og aktiver elever. ”Ligestilling” er ikke et
problemområde på Kornmod.

Der henvises til den fulde erklæring (vedhæftet).

7. Debat om beretninger og erklæringer
Dirigenten opfordrede de fremmødte til bemærkninger og debat.
1. Spørgsmål om budget 2018, større specifikationsgrad og sammenligningstal. René fra
administrationen oplyste nogle hovedtal fra budgettet. Erik Bech fra bestyrelsen henviste til,
at skolens undervisningsudgifter pr. elev ligger over sammenlignelige skoler.
Aftalt at der næste år laves oversigt/sammenligningstal til præsentationen.
2. Spørgsmål til IT-strategien. Christian orienterede om det hidtidige forløb. Nu er indkøb
IT/chromebooks/monitors mm. på plads, nu skal brugen evalueres.
Der arbejdes nu videre med den pædagogiske del af IT-strategien. IT er et værktøj i
undervisningen. Rasmus Rahbek fra bestyrelsen oplyste, at forløbet sker i samarbejde med
og godkendes af bestyrelsen.
Lars Korshøj (lærerrådsformand) oplyste, at lærerne drøfter brugen og mængden af det IT.
Der er fokus på, at IT er et redskab. Undervisning kræver også tilstedeværelse.
Chromebooks er et godt hjælpemiddel og en stor lettelse i dagligdagen.
Christian fortalte, at skolens bibliotek bestemt ikke kan nedlægges. Den fysiske bog bruges
stadig.
3. Spørgsmål til den tilsynsførende. Der kommer sikkert en masse regler og kriterier fra
ministeriet, men der savnes måske lidt beskrivelse af trivslen på skolen. Må skolen opstille
kriterier herfor?
Christian oplyste, at der er indført trivselsundersøgelse i alle klasser, men bruges pt. kun af
klasselærerne og kan give anledning til nærmere overvejelser/behandling mellem lærere og
ledelse. I næste skoleår vil ledelsen følge op ift. klasselærerne og undersøgelserne.
Undersøgelsen er et godt værktøj til brug for planlægning af undervisningen.
Niels Martin har været opmærksom på trivselsforholdene, som en del af ”demokrati og
dannelse”.
Kommentar fra spørgeren: Fint med billeder til beskrivelse af situationerne i klasserne.
4. Spørgsmål. Der afsættes penge til brug og køb af inventar/IT og renovering bygninger. Men
hvor meget ofres der på menneskelige ressourcer?
Christian oplyser, at feks. er lønniveauet hævet til folkeskoleniveau. Vi har et større budget
til kursusudgifter/løbende uddannelser. Desuden forsøger vi at forkæle personalet (visse
personalegoder/arrangementer). Det har også betydet, at der ingen personaleudskiftninger er
til næste skoleår. Spørgsmål om beløb på disse forhold? Christian fortæller, at der ikke er
foretaget opgørelser/sammenligning med andre skoler, men jf. tidl. omtalte analyse ligger
Kornmod højt med udgifter pr. elev. Den enkelte lærer bruger mindre tid på undervisning,
men tid på forberedelse, uddannelse mm. Gode arbejdsvilkår.
5. Spørgsmål om indholdet af tema-/syde uge, ønske om gentagelse af minisamfundsuge.
Lars Korshøj fortalte, at der generelt har været god tilfredshed hos både elever og lærere.
Temaet til sydeugen skifter hvert år.

6. Spørgsmål til skole/hjem-samarbejde. Kvalificeret samtaletid savnes (nuværende samtale er
for kort).
Christian anbefaler, at forældre, der har brug en mere uddybende samtale på grund af
problemstillinger, anmoder om et møde. Det er vigtigt, at eleverne kommer på banen, så det
ikke kun er voksensnak.
7. Persondataforordningen. Spørgsmål fra forælder: Hvor langt er skolen, evt. sparringspartnere, ressourceforbrug, opbevaring af data?
CW oplyste, at de nye regler er under behandling, men ikke afsluttet.
8. Spørgsmål om 3. klasses elever i deltagelse i de lange SFO-dage om onsdagen. En stor del
af eleverne deltager ikke, da de fritages af deres forældre. Det giver en udfordring i forhold
til fællesskabet på 3. årgang. Kan det gøres obligatorisk at deltage?
Jimmi Jørgensen bekræftede, at det kan være en stor udfordring at få 3. klasses eleverne til
at deltage om onsdagen. Der er sammensat et program med spændende oplevelser for alle
elever. Eleverne foretrækker, at gå hjem og spille på mobiltelefoner mm. Nogle elever er
mentalt på vej i klubben, hvor der er større friheder til at spille.
JJ taler med pædagogerne om mulighed for en ændret planlægning.
CW nævnte, at en udmelding til forældrene om forholdene, herunder opbakning til SFO
kunne være en mulighed.
En forælder stillede forslag om udmelding/oplysning fra skolen på at tidligt tidspunkt (før
start i 3.kl.) om forholdene. Lars Korshøj nævnte, at situationen er drøftet på første
forældremøde i 3. klasserne, men måske forældrene ikke er enige i forløbet.
Et forslag om start i klubben midt i 3. klasse blev sendt videre til drøftelse i ledelsen.

8/9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Dirigenten oplyste, at der er 2 medlemmer på valg.
Peter Forsberg og Karsten Gråbæk, der begge er villige til genvalg.
Begge blev genvalgt.
Dirigenten fortalte om valg af 1-2 suppleanter for en 1-årig periode.
Der er kun en kandidat opstillet: Thomas Bøgild-Jakobsen
Thomas blev genvalgt.

10. Indkomne forslag
BR orienterede om brev/oplæg fra UVM om tilpasning af skolens vedtægter i ht. ny lovgivning.
Ændring af vedtægter grundet lovændring
På baggrund af lovændringer har bestyrelsen stillet forslag om ændring af skolens vedtægter. På
forespørgsel har ministeriet oplyst, at der er tale om mindre justeringer, der ikke kræver fornyet
godkendelse af skolens vedtægter.
Ændringerne omhandler uddybning af skolens formål, tilsynsførende og valg heraf, se vedh.
Ændringerne blev vedtaget.

11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Afslutning
Dirigent Bent Ramsing erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
Formand Peter Rødkjær afsluttede og takkede for aftenen med særlig tak til dirigenten.
Generalforsamlingen sluttede med sangen ”Hilsen til forårssolen”.
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