Kære forældre
På skolens generalforsamling torsdag d. 16. april, afgiver jeg - i egenskab af
bestyrelsesformand - beretning for bestyrelsens virke det seneste år.
Det vil glæde os alle i bestyrelsen, at se så mange af jer forældre som muligt til
denne generalforsamling. Ideelt er bestyrelsen jo jeres stemme i ledelsen af
skolen. Skal det fungere må vi mødes med jer en gang i mellem, så vi kan få en
god fornemmelse af om vi bevæger DLS i den rigtige retning – og i det hele taget
hvad der optager jer.
Nuvel, i realiteten ser vi nok ikke jer alle sammen. Jeg vil derfor med denne
kortere ”teaser” bibringe lidt indsigt i bestyrelsens arbejde og de ting, som vi har
haft på dagsordenen det forløbne år. Detaljering og uddybning vil jeg tage med i
beretningen på generalforsamlingen. Der vil jeg samtidig pege på nogle af de
ting, det kommende bestyrelsesår kan komme til at indeholde.
Faglighed på skolen
Vi har det forløbne år naturligvis været optaget af fagligheden på DLS. I DLS’
visioner skelner vi mellem ”almindelig” og ”særlig” faglighed. Samspillet mellem
disse fagligheder har været vores afsæt i diskussionerne med Simon og
lærergruppen.
Vi er midt i en diskussion af hvordan DLS’ arbejde med faglighederne både kan
styrke resultaterne og fortsætte med at understrege DLS’ særkende. DLS’
særkende er f.eks. den høje vægtning af musik, billedkunst og teater, som skal
bidrage til at styrke de ”almindelige” fag. I forbindelse med diskussionen om
fagligheden er det ikke uvæsentligt, at vi har fået en ny reference i den
reformerede folkeskole. Ændringerne dér giver os en udmærket lejlighed til at
forny debatten og ideerne om det, vi vil med DLS.
Skolens virke og resultater
Vi har også diskuteret skolehverdag og resultater. Vores omdrejningspunkt er
hvordan vi sikrer, at skolens børn kommer til både færdigheder, men også
udvikler evnen til at lære nyt og ikke mindst styrker lysten til det.
Vi har på vort årlige heldagsmøde i bestyrelsen drøftet hvordan vi får det bedste
helhedssyn på skolens virke og resultater. Den diskussion verserer stadig. Men vi
er ret enige om, at skolen både skal bedømmes på om den virker efter de faglige
hensigter og samtidig er et trygt sted for børn og elever – samt en god være- og
arbejdsplads.
I den forbindelse vil jeg nævne, at vi sidste sommer engagerede en ny
tilsynsførende, Merete Trier Frederiksen. I dialogen med hende forventer vi at få
et uafhængigt og kritisk blik på skolens virke, men også en mulighed for
professionel sparring til DLS’ lærere og ledelse. I Merete ser vi en person, der
kan afveje tilsynets forpligtelser med dialog og inspiration. Hendes indsats skal
være med til at gavne den fortsatte vækst i ideer og resultater for skolen.



Kom og hør Meretes beretning på generalforsamlingen - jeg garanterer for
hendes engagement.

Skolens fysiske rammer
Bestyrelsen vedtog at erhverve et pillefyr til skolen i forbindelse med en
nødvendig udskiftning af det eksisterende gasfyr. Pillefyret er mere miljøvenligt,
og investeringen er således i tråd med skolens værdier om fælles ansvarlighed.
Samtidig kan vi forvente at spare på driften, da brændslet er billigere end gas.
Nuvel, lidt købmænd er vi også…
Vi sagde samtidig ja til en ret bekostelig boldbane sidste år. Det gjorde vi bl.a.
ud fra en antagelse om, at når ledelsen og lærere er enige om et pædagogisk
initiativ, så må det være rigtigt for skolen. Med et lignende ræsonnement har vi
nikket til, at skolen investerer i at renovere køkkenet. Bestyrelsen har i den
forbindelse både givet rum for de ønsker der er blandt skolens ansatte. Samtidig
har vi været bestemmende for i hvilket tempo investeringerne kan foregå, når
der også skal være plads til nye ønsker og samtidig sikker økonomi.
Dialogen med skolen
Vi har etableret en tradition med at møde skolens lærere i dialogmøder. Ved
vores møde i det tidlige forår fik vi bekræftet, at skolen har et dygtigt
lærerkollegium. Deres engagement og iderigdom er i særklasse. Vi fornemmer i
høj grad, at begge dele bliver vekslet til interesse og aktiv deltagelse blandt vore
børn, og det er glædeligt.
I år programsatte vi to overordnede emner på mødet, nemlig skolens profil og
kultur, samt fagligheden. Mødet indledte dialog og samarbejde med lærerne,
som uden tvivl fremover vil bringe mere af både indsigt og inspiration ind i
bestyrelseslokalet.
Som nævnt indledningsvist vil vi også meget gerne møde og høre på jer
forældre. Generalforsamlingen er en fast og vigtig institution til dette formål.


Vi håber derfor mange af jer vil vise interesse ved at dukke op og tage del
i generalforsamlingen d. 16. april.

Økonomien
Økonomien på DLS er lykkeligvis i væsentlig bedre form end for blot få sæsoner
siden. DLS har de seneste år haft en stærk økonomistyring og dygtig
administration, samt blik for en nødvendig udvidelse af indtjeningen. Det har
gjort skolen væsentlig mere solid, og uanset gæld og egenkapital, er driften nu
sund og udsigterne væsentligt lysere. Det har været et større arbejde, men helt
nødvendigt.
Vi passer på skolens – og dermed også jeres – penge og værdier. Vi handler
forsigtigt i økonomiske anliggender og budgetterer fortsat med forsigtige skøn på
indtægtssiden. Samtidig ønsker vi at sikre både gennemsigtighed og optimalt
udkomme, når skolen bruger af sine midler. Derfor er vi sammen med
skoleledelsen undervejs med nogle retningslinjer, der skal sikre den bedste
anvendelse af pengene, når skolens kaster sig ud i investeringer.

Og så er vi hele tiden på vej ud af maskinrummet…
På de helt interne linjer diskuterer vi løbende arbejdsdelingen mellem os og den
daglige skoleledelse. Den kan ikke formelsættes eller faststøbes i tydelige skel,
men bliver ofte genstand for konkret, situationsbestemt vurdering.
Vi ønsker at skolen skal have det bedste råderum i det daglige. DLS’ lærere og
øvrige ansatte har et stort frirum, både når det kommer til pædagogik og
arbejdsforhold i øvrigt. Det er udtryk for en grundlæggende tillid i skolens miljø,
og det er i bestyrelsens øjne positivt. På samme måde har skolens daglige
ledelse et tilsvarende stort råderum, der er udtryk for at bestyrelsen mener det
går rigtig godt med skolen.
Med venlig hilsen – og det fromme håb om gensyn på generalforsamlingen d. 16.
april.
Mogens Baltsen
Bestyrelsesformand

