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Referat fra generalforsamling på Rudme Friskole 

torsdag den 26. marts 2015 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent 
Som dirigent blev valgt Hanne Rasmussen, som stemmetællere Ida Rasmussen og Lisbeth 
Hoffmeyer, og som referent Helga Bojesen. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 

2. Formanden aflægger beretning 
Fortællingen om Rudme Friskole starter for 2014 i børnehaven med en trist begivenhed, idet 
Karen Margrethe desværre blev syg og måtte stoppe som leder. Anette kom ind som vikar og fik 
god drift i børnehaven. Samtidig forlangte kommunen et stort papirarbejde og detailstyring. 
Børnehaven har i år haft et underskud på ca. 125.000 kr. Det har samtidig været svært at få nye 
børn ind pga. turbulensen i forbindelse med lederskiftet. 
 
På skolen blev der lagt meget energi i processen om skolereformen, hvor der prioriteredes mere 
undervisning i engelsk, dansk, matematik og tysk. 
Desuden blev der sagt farvel til det hidtidige økonomisystem, og EDB-Brugsen blev 
implementeret i årets løb. Inge har lagt et stort arbejde i dette. 
Der ligger også en ny hjemmeside på tegnebrættet, den er snart klar til at gå i luften. 
Der er kommet større detailstyring også på støtteundervisningen, og selv om den er blevet en hel 
del dyrere, bliver den prioriteret.  
 
Skolen har været ramt af tre langtidssygemeldinger, hvilket har trukket tænder ud, har slidt på 
lærerværelset og givet dårligt arbejdsmiljø. 
 
Formanden forklarede kort, at der har været en svær periode i efteråret med usædvanligt mange 
knubs på vejen, og det har gjort, at Trine mistede grebet og sagde sin stilling op i januar måned.  
Michael takkede Trine for hendes enorme arbejdsindsats. Lisbeth blev konstitueret som 
skoleleder efter opsigelsen, og Trine hjalp til på kontoret i starten. Der blev afholdt en lille 
uformel reception for Trine. 
Michael takkede lærerne, pædagogerne og alle de unge ansatte for al den energi, de har 
mobiliseret for at få undervisningen til at hænge sammen. Mange har bidraget og Michael 
takkede alle. 
Situationen nu er et noget slidt lærerværelse og et samlet rekordunderskud på 428.000 kr. for 
2014, men en tro på fremtiden. Underskuddet skyldes bl.a. ny IT, lederskift og de mange 
sygemeldinger. 
 
Bestyrelsen har tidligt erkendt situationen, men har været lidt på bagkant pga de mange 
uforudsete hændelser. Bestyrelsen kan kun handle gennem de ansatte.  
Budgettet skred i det første halve år af 2014, hvor der kom nyt regnskabssystem, idet tallene ikke 
kunne følges kvartalsvist. 
 
Set fra børnenes perspektiv oplever Michael, at børnene er glade og tilfredse, og ved og kan en 
masse. Nogen af børnene har været hårdere ramt end andre. 7. klasse oplever, at lærerne ikke er 
så meget tilstede, som børnene har været vant til, hvilket tyder på, at de er godt vant. 
 
Formanden stillede spørgsmålet, om skolen er i krise. Vi har haft en ledelsesmæssig krise, og det 
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koster økonomi og kræfter. 
Det er et plus, at skolen ikke er en protestskole, men har en grundlæggende god skolekultur og 
børnekultur. Dette er det allerstærkeste kort, vi har. 
 
Formanden sluttede sin beretning med at konstatere, at alle er trætte, men at vi nu bygger op 
igen ved hjælp af alle de gode menneskelige ressourcer.  Generalforsamlingens føljeton om 
byggeri handler således i år om menneskelige ressourcer og ikke om mursten. 
 
Jesper D. Jensen nævnte, at en del af det økonomiske underskud stammer fra lockouten i 2013, 
som afstedkom mere undervisning i 2014. 
Hanne Rasmussen efterlyste flere spørgsmål og kommentarer, og havde ikke indtryk af, at der er 
fejet noget ind under gulvtæppet. 
 
Tyge Mortensen roste bestyrelsen for at være åben og kommunikerende overfor lokalsamfundet 
i hele denne proces. 
Michael pegede på, at de fleste familier har demonstreret sammenhold i lokalsamfundet, selv 
om skolen desværre har mistet 4-5 familier. 
 
Jesper D. Jensen spurgte, hvorfor der ikke har været en souschef siden sommerferien. Michael 
fortalte, at ingen lærere havde lyst til at tage det på sig, men at der er blevet arbejdet seriøst 
med det. Der blev opslået en stilling som souschef, der blev ansat én, men han sagde op allerede 
i prøveperioden. 
 
Mikkel Müller fortalte vedr. økonomi, at der i 2014 også er brugt penge på renovering af taget. 
 
Der blev spurgt om, hvorfor Belinda ikke er blevet fastansat. Michael fortalte, at hendes fagprofil 
ikke passede til de fag, som skolen havde brug for. 
 
Anette fra børnehaven præsenterede sig selv og børnehavens personale, som er et rigtig godt 
team. Der arbejdes med at gøre børnehaven hyggelig og med at etablere nogle læringsrum til 
børnene. Der arbejdes desuden med læreplaner og evaluering samt med indsatsplaner. Endelig 
vil børnehaven gerne lave et årshjul ud fra skolens aktiviteter, så der skabes øget sammenhæng 
og samarbejde mellem børnehave og skole. Børnehaven ønsker sig en bedre og mere 
inspirerende legeplads. Endelig er der ved at blive udarbejdet en folder for at få tiltrukket flere 
børn. Der er 7 børn i børnehaven til sommer. 
 

3. Beretning fra tilsynsførende 
Hejin har indtryk af, at undervisningen fungerer rigtig godt, selv om børnene ikke kan stave til 
fuck. 
Hejin har været på besøg flere gange, har overværet undervisning i næsten alle skolens fag, har 
talt med børnene, lærerne og med skolens leder. Han har også holdt frikvarter sammen med 
børnene og vil ikke undvære morgensangen. Børnehaven er besøgt tre gange. 
 
Hejin har konstateret, at børnenes standpunkt i fagene er fuldt svarende til det, der forventes i 
folkeskolen.  Undervisningen er meget velforberedt og IT bruges, hvor det giver mening. 
Det samlede undervisningstilbud svarer til det, der findes i folkeskolen. De kreative fag har en 
stor betydning for indlæringen og har en tydelig plads. Særligt nævnes morgensangen og 
fortællingen som et centralt, poetisk rum. 
Eleverne forberedes til at leve i et demokratisk samfund. Børnene er ansvarlige og oplever 
tolerance og rummelighed, og oplever at være en del af et fællesskab. Hejin fremhæver 
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stemningen på legepladsen, selv om de store børn får de små til at stjæle grus i børnehaven. 
 
Hejin konstaterer, at undervisningen foregår på dansk, hvis fynsk kan betegnes som dansk. 
Han kommenterer sluttelig hjemmesiden, som trænger til et lille løft. 
 
På forespørgsel fra salen præsenterede Hejin sig selv. 
 

4. Fremlæggelse af regnskab 
Revisor Erik Pedersen fremlagde regnskabet. Der er god en likviditet på 136%, overskudsgraden 
er på -6%, soliditetsgraden er 79% og finansieringsgraden på 2%. Antallet af årselever er det 
samme som i 2013.  
Også revisoren nævnte, at støtteundervisning er forholdsvis dyr for alle skoler, således også for 
Rudme Friskole. 
Indtægtsniveauet er lidt faldende pga. faldende statstilskud, og børnehaven har ikke bidraget til 
et overskud pga. lederskiftet. Sygemeldingerne bliver dækket i mindre omfang end tidligere, så 
det har kostet en del for skolen.  Årets resultat er på -423.531 kr. 
 
På trods af det relativt dårlige resultat er det ikke værre, end at det kan rettes i løbet af 2015.  
 
På forespørgsel fra salen orienteredes der om, at de penge, som Egeskov Slotsløb donerede til 
iPads, er blevet brugt til iPads til lærere og til udstyr i klasserne. 
På forespørgsel fra salen orienteres der om, at budgettet for 2015 eksisterer som et råbudget, 
men at det ikke er endeligt endnu, bl.a. pga. ansættelsen af skoleleder. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er forslag fra børnehaven om at ændre børnehavens navn.  Forslaget er noget i retning af 
Rudme Friskoles Børnehave. Bestyrelsen og børnehaven arbejder videre for at gøre navnet mere 
mundret. 
 

6. Valg af ny skoleleder 
Michael orienterede om ansættelsesprocessen. Der indkom 22 ansøgere, hvoraf 1/3 havde 
skoleledererfaringer.  Han præsenterede bestyrelsens kandidat til ny skoleleder, Anne Marie 
Schriver. 
 
Anne Marie Schriver sagde tak for tilliden fra bestyrelsen. Hun præsenterede sig selv som lærer 
fra Ollerup, med erfaring fra efterskole, friskole og folkeskole. Hun har desuden skrevet 
undervisningsmateriale i engelsk og har læst en master i etik og værdier i organisationer. Anne 
Marie har endvidere læst økonomi på universitetet. 
 
Anne Maries grundlæggende værdier er funderet i de frie skolers traditioner. Børnene skal have 
både rødder og vinger, dvs. både faglighed og kompetencer, nysgerrighed og kreativitet. Anne 
Marie vil gerne være med til at skabe en skole med tillid og tryghed, begejstring, højt til loftet og 
trygge børn. 
 
Generalforsamlingen godkendte Anne Marie Schriver med klapsalver. 
 
Michael fortalte, at der er ansat yderligere en mandlig lærer med tiltrædelse 1. maj.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg er: Michael Due Larsen, Jan Nielsen, Mikkel  Müller og Helga Bojesen. 
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Der skal vælges to forældre af og blandt forældrene. Mikkel Müller og Michael Due Larsen er på 
valg til dette. Mikkel genopstiller ikke, Michael genopstiller. Michael Due Larsen og Lennart 
Bønnelykke blev valgt. Suppleant blev Birgitte Johansen. 
Der skal vælges en forældrerepræsentant, valgt af alle. Jan Nielsen blev valgt.  
Der skal vælges en skolekredsrepræsentant, valgt af alle. Helga Bojesen blev valgt. 
Suppleant blev Lars Bådegaard. 
 
Bestyrelsesrepræsentanten fra børnehaven er Anne Sofie Rasmussen. 
 

8. Valg af revisor 
Kevin O’Donughue er på valg og genvalgtes. 
 

9. Eventuelt 
Lisbeth Hoffmeyer sagde, at der på Rudme Friskole fortælles eventyr, hvor prøvelserne 
giver mod og styrke til at klare livet. Uanset hvor svært det er, kan der altid komme 
noget godt ud af det. 
Arbejdet som konstitueret skoleleder giver overvejelser om, hvad der er vigtigt i ens liv, 
og hvad der haster. Lisbeth takkede alle de fastansatte lærere på Rudme Friskole og for 
kager og boller. Lisbeth bød Anne Marie velkommen. 
 
Mikkel mindede om, at der er arbejdsdag den 11. april. 
Jørgen Krebs reklamerede for Egeskov Slotsløb den 25. april kl. 10.00. 
Jesper fortalte, hvordan børnene fra Rudme Friskole udvikler sig til fagligt dygtige og 
socialt kompetente børn, hvilket ses tydeligt på Ryslinge Friskole, hvor mange af dem 
kommer hen efter Rudme. Det er vigtigt at stå sammen om fællesskabet og Rudme 
Friskoles værdier. 
 
Tyge Mortensen reklamerede for en fredagsbar for forældre og skolekreds den sidste 
fredag i hver måned, hvor der snakkes skole. Tyge takkede de ansatte på skolen. 
 
Anne Marie orienterede om, at hun fortsat vil være dansklærer for både 4.-5. og 6.-7. 
klasse. 
 
Stig Kjeldbjerg takkede bestyrelsen og de ansatte på skolen, fordi de tog det store 
arbejde på sig. 
 

 

Referent Helga Bojesen 


