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Formandsberetning, generalforsamling d. 20. april 2016.
Kære Forældrekreds og kære Skolekreds
Da jeg stod her for et lille år siden for at præsentere den første Formandens beretning for
Præstø Privatskole var det på baggrund af en periode som bestyrelsesformand for en meget
ung skole med en samlet skoledrift på kun 4 mdr. i sidste halvår af 2014. Vi havde
ungdommens begejstring for at det overhovedet var lykkedes at reetablere skolen, og følte
os derfor også unge som bestyrelse. I dag er vi blevet over dobbelt så gamle – og normalt
følger der med alderen for det første en vis erfaring; og for det andet er det jo – ofte sådan
at når den første begejstring har lagt sig så bliver det hverdag – og så ser virkeligheden
måske knap så lyserød ud. Nu er det bare sådan at for det første kan man vel dårlig kalde
sig gammel og med meget erfaring efter 16 mdr. skoledrift med udgangen af 2015 – for det
andet må jeg indrømme – og er jeg sikker på, at jeg også taler på mine kollegers vegne i
bestyrelsen – at jeg i dag stadig har svært ved at få armene ned når jeg træder ind af
skoleporten. Vi oplever en fortsat stigende interesse for skolen – med forældre der ringer i
lind strøm for at ind melde deres børn.
Der er ventelister på alle etablerede skoleårgange og desuden langt hovedparten af
førskolegruppen. Med hensyn til antal skoleelever var der med udgangen af 2015
indskrevet 165 elever. Det vil sige – vi er fuldt besat – og lidt til. I løbet af året har 2 elever
forladt os – og umiddelbart efter erstattet med andre fra ventelisterne. Den feedback vi
oplever i det daglige – både il bestyrelsen – og hvad skolens daglige ledelse kan melde om,
er at der generelt er meget stor tilfredshed med Præstø Privatskole – den store opbakning
og interesse fra skolens opstart er fortsat og både fra forældre til børn på skolen og andre
der bare har givet deres besyv med og som ofte kommer med meget positive
tilbagemeldinger føler vi os overdænget med roser. Så indtil videre har vi stadig svært ved
at få armene ned. Men samtidig føler vi det magtpåliggende at fortsætte arbejdet med at
gøre skolen om end endnu bedre frem mod den endelige etablering til og med 9 klassetrin i
2017. Og dermed den første afgangsklasse i samme år.
Bestyrelsen har i 2015 afholdt hyppige møder med i alt 9 ordinære bestyrelsesmøder og et
seminar med skolens leder, lærere og pædagoger med udgangspunkt i vores
værdigrundlag. Det har dels handlet om opfølgning hvad vores udgangspunkt var og er –
en ting er at vi som initiativtagere i sin tid har formuleret retningslinjer for hvad vores
visioner og værdigrundlag har været for skolen – lige så vigtig er det at følge op på,
hvordan skolens ansatte ser sig selv i det perspektiv. Et at hovedpunkterne er etableringen
af undervisning set i en international kontekst, hvor engelsk indgår som en naturlig del.
Det er et område bestyrelsen fortsat ønsker at sætte fokus på og videreudvikle. Senere på
året deltog Henrik og Jakob Helles fra bestyrelsen i et seminar afholdt af
Friskoleforeningen om international samarbejde. Det og en række andre kurser i løbet af
året for skolens ansatte er med til at sikre dels det faglige niveau – dels at vi henter en
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nødvendig inspiration udefra. Vi forsøger fortsat meget strengt at fastholde princippet om
armslængde i forhold til skolens daglige ledelse og øvrige personale – og det er vores
indtryk at det lykkedes som vi havde forestillet os og håbet på. Vi har fuld tillid til vores
skoleleder som vi også føler giver os kredit herfor og gensidig opbakning. Det er helt
afgørende for at der kan handles både frit og under ansvar.
I 2015 har skolen måtte sige farvel til en enkelt elev efter nærmere aftale
mellem skoleleder og forældre. Selvom skolen generelt melder om stor tilfredshed
både blandt lærere og forældre, kan det ikke undgås at der løbende kan opstå udfordringer
i den daglige undervisning i forhold til den enkelte elev. Vores mål er at tiltrække en
repræsentativ del af befolkningen – men vi kan ikke alt – selv ikke med de
forhåndenværende støttemuligheder til f.eks. specialundervisning. Som formand og
bestyrelse oplever vi, at skoleleder fyldestgørende har informeret om evt. problemstillinger
– samtidig med at vi som bestyrelse bakker op om skolelederens ageren i de enkeltstående
sager.
I 2015 har vi haft de første besøg af vores tilsynsførende og det har været med positiv
tilbagemelding. Vores formelle forpligtelser som privat friskole i henhold til lovgivningen
hvad angår vi skal stå mål med, hvad folkeskolen tilbyder, lever vi fuldt ud op til. Vores
erklærede mål er som bekendt, at vi ønsker at sætte baren højere end det, og indtil videre
peger de foreløbige resultat også på, at det er lykkedes. De generelle tilbagemeldinger både
fra forældre og andre er at Præstø Privatskole er et sted, hvor der er fokus på, at man lærer
noget. Samtidig vil rygtet også vide, at der stilles krav til man som elev forsøger at gøre sig
umage i det daglige. Det stemmer fint overens med vores mål på området. Så meget for
den rent faglige del.
Det er velkendt at inspiration fra de kreative fag kan have stor betydning for det faglige
resultat – vores daglige morgensang er blevet en fastgroet tradition, årets teaterproduktion
blev en stor succes, og den kommende er allerede i støbeskeen. En berømt cykeltur til
Storbyen gav stor medieomtale – og sammen med en lang række andre tiltag der rækker
ud over det strengt faglige, har det været med til at styrke sammenholdet og
sammenhørighed gennem fælles aktiviteter, der bidrager til elevernes almene dannelse
som kontrast til tidens udtalte ønske om hurtig personlig succes – ofte på baggrund af
laveste fællesnævner. Vi vil mere og andet end det.
Et andet godt eksempel som efter min opfattelse er med at gøre en forskel er skolens SFO –
og faktisk en i vide kredse berømmet SFO – hvor man andetsteds - har valgt at nærmest at
afskaffe samme. Trods de meget begrænsende fysiske forhold er det her lykkedes at skabe
en fantastisk ramme for skolens yngste før og efter skoletid. Det er vores opfattelse at
netop det frirum det er med at skabe virker inspirerende på elevernes engagement og
indsats i løbet af skoledagen – og derfor vil det fortsat være målet at prioritere en stærk
SFO fremover.
Mht. vores økonomi har vi konsolideret os med et tilfredsstillende resultat for 2015 og kan
melde om et overskud allerede efter det første hele år med skoledrift. Det mener vi er
tilfredsstillende – og det vi meget glade for. Det har givet os råderum til en række
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nødvendige investeringer indenfor bl.a. IT, lokalerenoveringer, og energioptimering. Vi er
fortsat i en opbygningsfase frem mod en fuldt udbygget skole, hvor netop de sidste årgange
også er de ”dyreste” årgange. For at være i stand til fortsat at kunne tiltrække de bedste
lærerkræfter og samtidig leve op til hvad der stilles af formelle krav til lokalefaciliteter og
undervisningsmateriale er der fortsat brug for en stram og kontrolleret økonomisk styring
samtidig med at der er behov for opbygge vores egenkapital. Bestyrelsen føler at vi har
fundet et fornuftigt leje mellem, hvad vi i gåseøjne kan tillade os at bruge penge på samtidig med at vi opretholder en nødvendig buffer, der giver os sul nok på kroppen til at
stå imod uforudsete udgifter. Jeg vil her gerne understrege, at det er oplæg fra vores
skoleleder Henrik og skolesekretær Marie, der er og har været udgangspunktet de enkelte
tiltag og som har gjort det nemt for os at træffe beslutninger.
I takt med den løbende udvidelse har vi i 2015 videre ansat lærer- og pædagogisk
personale. Og som det foregående år har det tiltrukket højt kvalificeret og meget engageret
personer. Den interesse og topmotiverede indsats som skolens ansattes udviser er guld
værd – og helt afgørende for den stærke position som vi er godt i gang med at etablere os i.
Der skal også lyde en stor tak til skolens venneforening, der gang på gang hjælper til i stort
som småt og som bl.a. sørger for at Præstø Privatskole er fremme og vise flaget under
byens store fest – ”Fransk Forår”.
Og sidst – men ikke mindst – det, som det hele drejer sig om - skolens elever – vores børn,
Jeres børn – er sidste og afgørende led i kæden. Netop den generelle opbakning herfra
virker som en boomerang med selvforstærkende effekt i det daglige.
Vi er stadig unge og midt i en udvikling, men det er min opfattelse vi er nået så langt som
vi i bedste fald kunne have håbet på, og vi ser med fortrøstning frem mod de kommende
års udvikling.
Tak for ordet.

