Ledelsesberetning til regnskab 2015
2015 var endnu et spændende år på Samsø Friskole. Et år som bød på massere af
god undervisning, fælleskab og glæde. Vi fandt os til rette med nogle af de
omstillinger reformen i folkeskolen havde ført med sig, såsom tidlig sprogstart,
lektiecafe, morgenmotion og læsebånd samt lidt flere undervisningslektioner. Alt
sammen noget som har styrket vores undervisningstilbud. Vi har ligeledes haft nogle
gode emneuger, afholdt strandlejr og spændende skolerejser. På personale siden
havde vi i 2015 kun 1 udskiftning. Vi sagde farvel til Rene og velkommen til Bent. Vi
passerede 5 sep., som jo bekendt er den store tælledag, med 56 elever. Det var lidt
færre end vi havde håbet på og den væsentligste faktor for årets resultat - et
underskud på 138 t.kr. Et resultat som bestyrelsen finder utilfredsstillende, men som
var forventet.
Et faldende børnetal gør det vanskeligt at tilpasse lærerressourcerne det faktiske
antal elever, da vi skal kunne undervise på alle niveauer fra 0-9 klasse. Vi har et
stabilt elevtal, som dog kunne ønskes højere. Vi er pt. 56 elever. Vi har i løbet at
dette skoleår sagt farvel til 3 elever og budt 3 elever velkommen. Så længe vi har 4
spor: 0-1 klasse, 2-3 klasse, 4-5-6-klasse og 7-8 klasse, kan undervisningen vanskeligt
gennemføres med færre lærerkræfter.
Vi kan imidlertid se af dette års regnskab og budgettet for indeværende år at vi skal
finde besparelser i et omfang som kun kan findes ved også at skære på lønningerne.
Da der til skoleåret 2016/17 ikke er indskrevet elever til 0.klasse, har vi derfor valgt
at vi i næste skoleår skærer ned til 3 spor, så vi får 1-3 klasse, 4-6 klasse og 7 -9
klasse. Det bliver undervisningsmæssigt en udfordring, men en udfordring som vi
tror på at lærerne kan løfte. Det kan være nødvendigt at sætte dobbeltlærer ind
enkelte steder. Men alt i alt vil det kunne skære ned på udgifterne til lærerløn.
Elisabeth er kun ansat frem til 30 juni 2016.
Vi har anvendt de midler vi fik fra Samsø Fonden til vores nye baderum ved
gymnastiksalen. Vi modtog 50000 kr. har i alt brugt ca. 80 000 kr. Det har kun været
muligt, fordi forældre på skolen har hjulpet og ydet en kæmpe indsats. Det er blevet
både flot og godt. Vi har intensiveret søgningen af fonde i håbet om at kunne skabe
vækst og har været heldige at få 54000 kr. af friluftsrådet til vores
legplads/bålområde, men de er betinget af, at vi selv putter et tilsvarende beløb i. Vi
har ikke de penge og er derfor i gang med at søge andre fonde. Vi har 3 år til dette
og er meget optimistiske.

Året resultat er ligeledes påvirket af at vi i starten af 2015 haft lidt øgede udgifter til
vikardækning, grundet sygdom i ledelsen, men det er vi nu på den anden side af.
Skolens ansatte har været fantastisk gode til at hjælpe med intern vikardækning, så
vores elever har mærket mindst muligt.
Sygefraværet blandt skolen lærer er i øvrigt utrolig lavt, hvilket må siges at være
rigtig flot og langt under det sygefravær der er i sektoren.
Vi har sat en undersøgelse i gang af mulighederne for at starte en
børnehave/vuggestue. Det var varslet at Skovbørnehaven ville lukke pr. 31/12 2016,
hvilket gav grobund for muligheden for en integreret institution på Friskolen. Men
da denne beslutning, pga. et stigende antal asylbørn, bliv udskudt, ser det ud til at
det er vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. Ideen får lov til at vente lidt,
men det kunne være et rigtig spændende projekt.
Skolen har fået ny hjemmeside og logo. Det har været længe undervejs og der
mangler stadig lidt på hjemmesiden. Vi undersøger også hvordan vi måske kan få
vores logo på skolens bygninger og måske på et skilt ved vejen. Det kunne se flot ud.
Vores bygninger er dyre at vedligeholde og de faste udgifter til varme, el og vand er
høje. Skolens indendørs areal matcher ikke antallet af elever. Derfor tænke vi meget
på hvordan vi kan mindske udgifterne. Barakken er i meget dårlig stand og ønskes
revet ned. Morgensamling og musik kan flyttes til andre lokaler og de to toilette i
mellemgangen kan forholdsvis nemt flyttes ind på gangen i mellemtrinnet, ved
skolekøkkenet. Hvis vi lukker barakken og flytter lærerværelset og i øvrigt passer på
håber vi på at skære på udgifterne til varme. Vi vil rigtig gerne tænke i energirigtige
løsninger, men de kræver som ofte en start investering, hvilken vi ikke har. Men vi
undersøger muligheder og Bernd hjælper os. Derudover gør vi alt hvad vi kan for at
undervise vores elever i at slukke lys i rum der forlades, lukke døre til gangarealer
osv. Det kan faktisk ses på vores forbrug.
Det er nødvendigt at vi i et par år skærer helt ind til benet. Selv med ovennævnte
besparelser, hænger budgettet for 2016 knebet sammen. Den reelle besparelse vil
først rigtig kunne mærkes i 2017, hvor vi også er spændte på om de nye tanker om
busdriften kan fører til en besparelse for Friskolen. Vi bruger pt. 130t kroner på
buskort! Vi håber også at hurtigfærgen vil kunne få flere familier til Samsø = Samsø
Friskole.

Samsø Friskole har en støtteforening. En støtteforening som ikke er direkte aktiv,
men som betaler et fast kontingent til skolen. Det er vi meget taknemmelige for. Vi
har i ledelsen drøftet hvorledes vi kan få gjort den mere aktiv og større. Vi har fået
lavet en lille reklame for foreningen, som skal deles ud.
I skolens ledelse og bestyrelse arbejder vi ud fra nogle retningslinjer for fremtiden.
Vi skal sikre en stabil drift af skolen, sikre trivsel blandt elever, forældre og ansatte,
øge muligheden for pædagogisk udvikling, ruste os på en fremtid med faldende
børnetal, tiltrække og fastholde kvalificeret personale og vedligeholde ejendommen
på et forsvarligt og bæredygtigt niveau.
Det er en stor udfordring, men vi forsøger at tænke i muligheder og vil gøre vores
bedste for at holde alle løbende orienteret.
Vi forsøger også at gøre lidt ekstra nogen gange. Det følte vi at vi gjorde da vi i
torsdags inviterede Jens Andersen. Han talte om vigtigheden af fællesskaber og kom
med rigtig mange bud på hvad I som forældre og vi som skole kunne gøre. Vi laver
allerede spise/legegrupper hvilket lader til at have en god effekt. Og fedt at se at
det allerede har sat gang i initiativer fra forældre. Tusind tak for det
Bestyrelsen har i dette skoleår haft 11 ordinære bestyrelsesmøder, plus lidt ekstra.
Tak bestyrelsen for utrætteligt at engagere sig i arbejdet med skolens virke, også
selvom møderne ind imellem bliver lange!
Og ikke mindst tak til alle skolens ansatte, som har ydet en flot indsats og leverer
gode resultater. I gør det nemt og naturligt at være en del af fællesskabet for både
børn og forældre.
Venlig hilsen Susanne Haugaard Petersen.

