
 Generalforsamling og informationsmøde  
 
Torsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.00  

 
Dagsorden generalforsamling:  
Velkomst og sang – Oure Friskoles Sang ”Vi sætter spor” 
 
20 tilmeldte og fremmødte (Corona-reduceret deltagelse) 
 
1. Valg af dirigent og referent  
Bestyrelsen indstiller hhv. Bjarne Isager (vedtaget) og Sille Marie Sales (vedtaget) 
1)Generalforsamling er lovligt indkaldt 
2)Der tilføjes underpunkt om vedtagelse af ny tilsynsførende, da det skal være forældrevedtaget. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
a) Beretning fra bestyrelsesformand: Anne Kirstine Schultz  
Dejligt at se hinanden ”live”. Der har været et enkelt Zoom-møde, men dette er første gang i år 2021 at 
vi er samlet fysisk! 
Vi har sagt farvel til børnehaven, trist men nødvendigt. I år har især Corona præget og sat sit spor på 
skolen. Det har forårsaget en heftig læringskurve for børn og voksne, justering og tilpasning af 
undervisning, SFO og hele skolen. Alle ansatte har skulle tilpasse alle systemer konstant, og alle har 
været på overarbejde i forhold til at kunne være i en normal hverdag. Tilsammen har 
personalegruppen hjulpet hinanden og formået at få hverdagen til at glide for os voksne og for vores 
børn – tak og hatten af for det. Kærneopgaven, nemlig det gode skoleliv, har der konstant været fokus 
på.  
Lad os stole på at vi nu, denne gang, er på vej ud af epidemi-livet på skolen.  
Vi familier har ufrivilligt været afskåret fra at komme på skolen, og som friskoleforældre er det 
voldsomt unaturligt. Fællesskab og deltagelse betyder så meget, og det er deltagelsen vi skal frem til 
igen. 
Corona har til gengæld også drevet noget godt: Vi har undervejs skabt OF 2.0. De ansatte tog straks 
imod det som Mikkel og Rasmus havde lagt kimen til, og Bestyrelsen har arbejdet med undervejs. 
OF 2.0 forbinder det gamle med det nye, det er et boost til den Grundtvig Koldske tankegang og følger 
skolen op i nutiden og fremtiden. Vores muld har trængt til fornyet kraft og den kommer frem nu. 
For bestyrelsen har det været et forrygende år, for at være med til at sikre at vores børn finder et 
ståsted og et godt sted at vokse ud fra er det vi laver friskole for. Vi har alle et fælles ansvar for at drive 
skolen frem, det er vores fælles pligt at være en aktiv del af skolen. Det håber vi at kunne igen nu hvor 
vi atter må komme lidt mere på skolen. 
Økonomisk ro er udslagsgivende for at sikre arbejdsro. Vi må desværre sige farvel til et par ansatte 
som har kæmpet rigtig hårdt sammen med os alle, og det er meget trist at skulle tage afsked.  
Men den gode historie har spredt sig. Vi er gået fra 1 til nu 5 nye frø som skal starte i skole efter 
sommerferien og der bliver gjort aktive tiltag, så skolen nu langsomt igen står sikkert på alle fronter. 
 
b) Beretning fra skoleleder: Rasmus Vincent  
Der blev fremvist fotos af dagligdagen på skolen gennem året, og fortalt om nogen af de projekter som 
børnene har arbejdet med. Virkelig gode og sjove billeder (referent red.) 



Rasmus kan mærke at der er en del mere opmærksomhed omkring skolen nu. Flere henvendelser end 
tidligere – og dejlige børn. 
 
c) Beretning fra skolens tilsynsførende: Jette Olsen 
Særligt år at være tilsynsførende – det er altid særligt, for man kommer kun ind punktvis og ser kort 
hvad der sker. Man kan have lyst til at være her længere, men man kan altid kun være en slags 
helikopter, og skal ud fra det give sit synspunkt, om hvorvidt vores børnene på en friskole lærer lige så 
meget som børn i folkeskolen. Kravene til hvad der skal undersøges er steget og steget gennem årene. 
Tilsynsopgaven er vokset og der er mere og mere man skal holde øje med. 
Der har være en del benspænd for både undervisning og tilsyn; restriktioner og hjemmeundervisning 
og ingen fælles aktiviteter. 
Nu er dagene startet med gå-ture og der tales sammen. Skolen gør sit bedste for at give børnene god 
undervisning. De lærerskift, økonomi og svingende elevtal giver skolen en udfordring i forhold til 
planlægning og differentiering, men eleverne virker altid glade og trygge og undervisningen er god. 
Der tages godt imod dem og børnene vil meget gerne tale og fortælle, og de ansatte vil gerne drøfte 
pædagogiske tiltag eller andre ting som er væsentlige for at drive skole.  
Tilsynsførende har fulgt projekter, hørt oplæg og deltaget i forskellige emner, bl.a. diskussion i 9. om 
ligestilling og IT projekt i 7-8. Eleverne havde medansvar og medindflydelse.  
OF i verden kombinerer flere fagretninger, og det bliver spændende at følge faget fremover. 
-Det kan altid betale sig at gøre eleverne bevidst om hvorfor de skal lære.  
-Fysiklokalet bør gennemgås og ryddes op. 
Eleverne er aktive og deltager altid og bl.a. 2.3.4 har et meget fint læringslokale med tydelige mål og 
gode muligheder for læring. 
Dette skoleår har vist udfordringer som Oure Friskole har formået at klare på fin facon. Lærerne er 
virkelig meget imødekommende overfor eleverne, de ser eleven og tager store hensyn til den enkelte. 
Det er meget flot at have den evne! Der er hele tiden plads til alle, også dem som har særlige 
udfordringer. 
Skolens samlede vurdering står mål med det som kræves i folkeskolen. 
Frihed og folkestyre: Omgangen på skolen er præget af dialog, tillid, opmærksomhed og omsorg og 
eleverne inddrages i beslutninger. De reflekterer og de lærer at stille spørgsmål. 
Demokratisk dannelse: Der er ikke en færdig facitliste, men her på OF kan man komme til orde både 
fælles og i timerne. Anerkendende pædagogik. Fremover vil der være flere møder og flere forpligtende 
fællesskaber. Der arbejdes kontinuerligt med sprog, respekt og de 17 verdensmål. 
Kønsopdelte aktiviteter: Nej.  
Kønsligestilling: Helt sikkert, både store og små omgås naturligt og med respekt, og her er samme 
forventninger til begge køn. 
Har skolen praksis for skærpet underretningspligt: Endnu ikke en beskrevet procedure, men det er på 
bestyrelsens opgaveliste det kommende år. De ansatte er informeret om at pligten er personlig. 
Overvejende lydhør og respektfuld dialog mellem børn og voksne. Alle elever i mini testes for 
ordblindhed. Børnene har individuelle evner, styrker og udfordringer og det er tydeligt skolens 
overbevisning er at alle vokser ved anerkendelse og ansvar! 
 
2.A. Valg af ny tilsynsførende.  
Bestyrelsen indstiller Carsten Oxenvad. Han bor i Skårup, har været friskole/efterskolelærer og er 
adjunkt på seminariet i Skårup og i Odense. Relevant viden og interesse for friskole. Carsten Oxenvad 
er valgt. 
 



3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering  
Gennemgang af årsrapport (regnskab): Steen Møhring Madsen  
Formalia: Ledelsen har ansvaret af retvisende årsregnskab, som nu blot skal præsenteres. 
 
Ud fra nuværende regnskab har bestyrelsen forsøgt at være ansvarlige – sætte tæring efter næring. 
Revisionen har godkendt regnskabet. 
Regnskabet blev gennemgået. Skolen gik ud af 2020 med underskud. Heldigvis er det gået fremad 
siden 2019, og budgettet for næste år er justeret til elevtallet. Dialog med kreditorer har været 
positive, det er en udfordring, men der bliver taget hånd om det. Bl.a. er lønomkostninger forsøgt 
reduceret, men for at bevare det høje faglige niveau er det gjort meget nænsomt. 
Der planlægges besparelser i form af nedlukning af udvalgte fysiske faciliteter, hvilket forudsiges at 
give en ret kraftig besparelse på driften. Udlejning er ikke en mulighed pga. regler fra STUK, men der 
undersøges også fremadrettet, hvorvidt udlejning – eller ”deling af lokaler og deling af 
driftsomkostninger” kan lade sig gøre. Forældreinvolvering skal åbne for flere ideer og flere kræfter til 
generelt vedligehold.  
 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg (valgperiode 2 år):  
Bestyrelsesmedlem: Steen Møhring Madsen (modtager genvalg)  
Bestyrelsesmedlem: Mads Jensen (modtager ikke genvalg)  
Bestyrelsesmedlem: Anne Kirstine Schultz (modtager genvalg)  
To suppleanter er på valg (valgperiode 1 år):  
Suppleant: Bjarne Isager (modtager ikke genvalg)  
Suppleant: Steen Møhring Madsen (er indtrådt i bestyrelsen i perioden)  
 
Der bliver spurgt om nogen stiller op ved håndsoprækning og der gives mulighed for at foreslå 
medlemmer: 
Lau stiller op – vælges ind for 2 år 
Anne Kirstine modtager genvalg – vælges ind for 2 år 
Steen modtager genvalg – vælges ind for 2 år 
Anja – vælges ind for 1 år 
 
Alle på valg vælges dermed ind i bestyrelsen.  
 
Stine F stiller op som suppleant – vælges som 1. suppleant 
Katja stiller op som suppleant – vælges som 2. suppleant 
 
6. Valg af revisor  
Bestyrelsen indstiller genvalg af Brandt Revision  
Brandt Revision vælges. 
 
7. Indkomne forslag  
Der er ikke kommet indkommende forslag. 
 
8. Evt. 



Lene præsenter tanker omkring søgning af fondsmidler til naturfællesskab i Oure og generel 
opgradering af udearealer. Tanker om støtte til udendørs undervisning, mere dagslys ind i skolen, ude 
liv i skoletiden, fælles udendørs aktiviteter, shelters, bålhytter mm.  
Der er allerede sendt en større ansøgning til Svendborg Kommune som desværre blev afvist. Der 
kræves ofte flere samarbejdspartnere, så nu bliver der arrangeret et fællesmøde den 16. juni fra kl. 17 
– 19 i bålhytten, for at samle flere lokale kræfter. Alle er velkomne og det vil være pragtfuldt hvis flere 
fra skolen har ideer eller har lyst til at deltage og bruge lidt energi på det.  
 
Tak for en virkelig god aften! 


