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Tilsyn er grundet Covid-nedlukninger ikke helt afsluttet, så der kommer endnu et besøg. Rapport 
en er derfor foreløbig.  
Målet med tilsyn er at sikre stå-mål-kravet er opfyldt, hvilket vil sige at skolens undervisning står 
mål med undervisningen i Folkeskolen.  
Korte indledende notater: Frøene – alle får ordlyd, man ser på den man taler til og der er stor 
deltagelse fra alle i undervisningen. 
Spirerne: der blev læst højt i dansk, børnene kunne gengive det de havde læst og forstod det de 
læste. 
Blomsterne: Arbejde med små dialoger for at styrke kommunikative kompetencer. De arbejdede 
med udfordringen og de tænkte selvstændigt om og udviste vilje til at søge en løsning. En meget 
positiv oplevelse. 
Står skolen mål med det man forventer i folkeskolen: Ja 
Forbereder skolen til frihed og folkestyre: Ja 
Har skolen et elevråd: Ja 
Døren til skoleleders kontor og lærerværelset står altid åben! Det er et sympatisk signal om 
ligeværd og respekt. En lidt trængt økonomi er måske ikke altid sjovt, men til gengæld giver det en 
særlig pionerstemning som også er tydelig på Oure Friskole! Skolen lever fuldt og helt op til det 
forventelige. 
Rapporten uploades til hjemmesiden så snart den er færdig. 
 
5. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering – ved Lau Christiansen 
Der er virkelig lagt et stort stykke arbejde i det forløbne år!  
Årets resultat er positivt – 193.000,- kr. Der blev lagt en plan i december 2020 og planen er fuldt. 
Energibesparelser og udgiftsreduktion og handling bag planerne har flyttet økonomien positivt. 
Stabil lærerstab med en stor indsats. 
Forældrerengøring gør en mærkbar forskel for økonomien – og de ansatte siger faktisk at skolen 
nu er renere end tidligere. 
Fin søgning til skolen og stabilt elevtal er med til at sikre stabil pengestrømmen, og den gennem 
mange år omtalte skattegæld er igen reduceret. Der er forståelse fra samarbejdspartnere og 
kreditorer gør at samarbejdet er rigtig godt. Deres velvilje og det at vi har fået rente og 
afdragsfrihed i en periode betyder meget lige nu. 
Tallene: Omsætningen er faldet, hvilket stemmer overens med at lønomkostninger og udgifter på 
ejendomsdriften er faldet. Et positivt resultat. 
 
6. Valg til bestyrelsen 
Der skal i år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
 
På valg: 
Bestyrelsesmedlem Maj-Britt Nikolajsen (ønsker ikke genvalg)  
Bestyrelsesmedlem Anja Brassing (ønsker ikke genvalg) 
Suppleant Katja Kaae (ønsker ikke genvalg) 
Suppleant Stine Færgemann (ønsker ikke genvalg) 
 


