Bestyrelsens beretning – den 16. september 2020
Ved formand Anette Riis Frederiksen
Jeg begynder med en forklaring på, hvorfor vi er her:
Vi afholder forældrekredsmøde hvert anden år, hvilket svarer til en generalforsamling
i andre sammenhænge.
Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og står direkte til ansvar over for Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under Børne- og
Undervisningsministeriet.
I praksis betyder det, at bestyrelsen er inde over følgende punkter:
•

Vi fastsætter overordnede principper for skolen:
▪ Dvs. værdigrundlaget – det kommer jeg lidt nærmere ind på om lidt.
▪ Sikring af, at skolen følger lovgivningen ift. drift af en privat skole

•

Skolens økonomi i al almindelighed:
▪

•

Vores økonomi afhænger fuldstændigt af antallet af elever, hvilket
betyder, at bygningsdrift og vedligeholdelse også betales ud af
indtægten pr. elev.

Ansættelse af personale som naturligvis er i et samarbejde med ledelsen og
personalet.

Derfor er det også vigtigt for mig at sige, at I altid er velkommen til at rette henvendelse
til os, hvis I har noget på hjertet – det er jeres skole…
Begyndelsen på den forgangene periode var festlig. Den 1. oktober 2018 kunne skolen
fejre sit 100 års jubilæum – og det blev fejret! I en sådan grad, at det lige nu er svært
at forstå, som vi lever lige nu. Med en stor reception i disse lokaler, emneuge for
eleverne, der blev til et fantastisk teaterstykke. Også havde vi inviteret alle skolen
tidligere afgangselever efter først til mølle princippet til en festlig aften i Vinderup
Hallerne.
Så kan I rettelig spørge, hvorfor bruge så meget krudt på det?
Svaret er faktisk indlysende. Vinderup Realskole er ikke opstået af sig selv, men kun
fordi driftige mennesker tog sagen i egen hånd. På samme måde skal vi forvalte vores
arv og sørge for, at skolen består. Og det, kære forældre, er I med til her i aften ved
henholdsvis at møde op og stille op til bestyrelsen.
Så vil jeg tage jer med på en hurtig gennemgang af, hvad vi som bestyrelse har været
involveret i – de to sidste år.
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Store beslutninger og emner, der har været forbi bestyrelsen de sidste par år
kan nævnes:
Holstebro Kommune besluttede – langt om længe vil nogen nok sige – at sidestille alle
elever i 7. til 9. klasse her på skolen med kommunens øvrige elever, og bevilge penge
til elevcomputere.
Derefter skulle bestyrelse tage den endelig beslutning om hvilke computer, der skulle
købes. Det skulle man tro var en smal sag, men jeg husker tydeligt, at denne opgave
gav en del hovedbrud. Altså et er teknik, noget andet er garantiperiode, serviceaftaler
og afskrivninger osv. Men i mål kom vi. Og det er gået rigtig godt.
Jeg kan oplyse, at vi valgt et lokalt tilbud, og det har vi på ingen måde fortrudt!
Også har vi nemlig også nogle fornuftige elever, der passer på tingene, så det har slet
ikke været så problemfyldt – som i alt fald jeg troede…
Det værste bilag, som kan være vedhæftet en dagsorden til et bestyrelsesmøde, er
dem vores gode, dygtige pedel Finn Damgaard laver… Det består af billeder, som han
har taget, når han kravler rundt på lofterne, af tagplader, der ikke bare er porøse, men
tydeligvis hullet.
Hele to gange har vi inden for de sidste to år, har vi måttet gribe dybt i pengekassen
og få skiftet tag – først på fysikbygning ja og nu her på den sidst føj. Det er vist ved at
være næsten færdig. (Dejligt – for nu ved vi, at vi har tætte tage, og der er isoleret
både korrekt og godt!)
Det er bedst, når vi kan tale om vedligeholdelse og ikke renoveringer, som det er, når
vi skifter et helt tag. Derfor har vi også i den forgangene periode lavet en
bygningsgennemgang og prioriteret straks opgaver osv. Her på matriklen, har – igen
vores alle steds nærværende pedel - fået indført, at det også indeholder en bestigelse
af maskinparken. Jeg er sikker på, at jeg snart – igen bliver mødt med – at jeg er heldig
med at vi ikke har haft en hård vinter…
Vi var blandt de første, der fik smartbords for mere end 10 år siden. De havde gjort det
godt. Og her i vinter var vi ude og investere i en nogle nye smartere versioner.
Også har vi her for nyligt måtte finde pengekassen frem og anvende rigtig mange
penge på noget – ja rent ud sagt rigtig træls – videoovervågning af skolens tage. Det
fra tid til anden været populært at kravle op på forskellige af skolens tage og løbe og
rundt deroppe. Det er en farlig sport, som her i foråret eskalerede. Ikke bare er det
farligt for de unge mennesker, der gør det, men det er også farligt for vores pedel, som
derefter skal kravle rundt og udskifte de tagplader, der er gået i stykker.
Slutlig vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til hele skolens personale – selv
om der kun er et par stykker her i aften – for en god solid indsats i hverdagen og lige
det ekstra, der skal til for at verden lykkedes for det unge menneske, som er blevet jer
betroet. En særlig tak for jeres omstillingsparathed her under corona. Det gælder alle!
Målet for os i bestyrelsen er at drive en skolen, hvor ikke bare elever, men også
personalet trives. Skolens værdier gælder alle og det prøver vi som bestyrelse at have
os for øje og få fortalt, så vi kan sende flere elever ud i verden – med troen på sig selv.
Derfor kan I alle rettelig spørge, hvorfor jeg sidder i bestyrelsen – det er jo efterhånden
pænt mange år siden, jeg selv har haft børn her. Svaret skal I få:
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Fordi man her på skolen ser den enkelte elev, bliver det vikarende håb, indtil eleven
selv oplever, at det lykkedes. For at det sker, skal der sommetider gås en ekstra mil,
og det bliver gjort her.
Tak til de afgående.
Det var ordene mine.
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