Kære alle
Det er vinter, og ”kyndelmisse slår sin knude”….
Kong Vinter regerer stadig, men der er alligevel tegn på, at foråret så småt er på vej. Dagene er
i hvert tilfælde blevet synligt lysere, og jeg synes også jeg har også hørt en lille fugl fra
Klubben pippe om, at den første erantis har stukket snuden frem. Dejligt!
Jeg ved ikke hvordan I har det, men jeg glæder mig altså til det for alvor bliver forår!
Når det nu stadig er lidt mørkt derude, er der endnu mere grund til at nyde det ”lys” som der
er en del af på skolen i øjeblikket.
Lidt af det ”lys” vil jeg dele med jer i mit nyhedsbrev – selvom der også bliver plads til noget
almindeligt, ikke så lysende, info.
Som noget nyt i nyhedsbrevene fra mig, er der et afsnit med ”Nyt fra bestyrelsesformanden”.
Her vil Lars fortælle lidt om hvad der rører sig i bestyrelsesarbejdet i øjeblikket.
Økonomien: Vores smertensbarn er ved at få det bedre! Som I alle ved, har skolen haft nogle
alvorlige økonomiske udfordringer i løbet af de seneste 1 ½ år. Vi er ved at lægge sidste hånd
på regnskabet for 2012, og jeg er glad for, med lidt forsigtighed at sige, at det ser ud til, at vi
har fået vendt udviklingen. De justeringer vi har lavet på skolens drift, har den virkning vi
ønskede os, og vi begynder igen at kunne løfte blikket og kigge fremad.
Det vil stadig fremover være nødvendigt, at vi følger økonomien nøje, og der er stadig en
række udfordringer vi skal håndtere – blandt andet har vi et stort vedligeholdelsesefterslæb
på bygningerne – men den umiddelbare ”krisehåndtering” af skolens økonomi er forbi.
Elevantallet : Vores elevtal fortsætter ligeledes den positive udvikling, som vi har kunne se
siden sommerferien sidste år.
Før sommerferien sidste år var vi under 195 elever. D. 5 september 2012 havde elevtallet
”rettet sig” til 200 elever, og d. 1 februar 2013 var tallet steget til 210.
Det er en positiv og dejlig udvikling for skolen, at mange har lyst til at have deres børn hos os,
og vi får fortsat henvendelser løbende fra interesserede forældre og børn.
Børnehaveklassen 2013 er fyldt op (de kommer til kakaodag d.24 februar), og vi er ved at
være færdige med optagelsessamtalerne til 2014 klassen. Der er ventelister til
børnehaveklasserne i de kommende 4 år, og elever skrevet op helt frem til børnehaveklassen
2018.
Karneval: Torsdag d. 7 februar holder vi karneval. Måske er karnevallet årets bedste fest på
skolen? Under alle omstændigheder glæder vi os rigtig meget til en af skolens ”stolte
traditioner”, hvor vi ansatte ind imellem tøndeslagning og dans, også får mulighed for at få
lufte for vores skuespiltalenter ved årets personaleteaterstykke. Jørgen har sendt invitationen
ud via Intra, og 6 klasse er i fuld gang med billetsalget. Det bliver en kanonfest!
Sygdom: Jeg troede egentlig, at den store omgang influenza vi oplevede lige før jul, ville
udgøre vintersæsonens værste ”sygdomssvøbe”. Men det har desværre vist sig, at influenzaen
ikke var til at spøge med, og den har således også gjort stort ”indhug” på både elever og

personale i januar. Jeg tør næsten ikke skrive det, men det ser ud til at klinge lidt af nu, så
forhåbentligt er det slut for denne gang med halvtomme klasselokaler……
Vandskaden i børnehaveklassen: Gulvet er stadig pillet af i det meste af klasselokalet, og der
står en affugter. Der er ved at være tørt der hvor gulvet er oppe, men desværre har fugten
bredt sig ud under gulvet i garderoben. Det betyder, at vi er nødt til også at pille et stykke gulv
op ude i garderoben for at få has på fugten….
På mandag i næste uge (i vinterferien), kommer tømrerne derfor og piller gulvet op og
etablerer en midlertidig skillevæg.
For at forebygge et lignende scenarie i fremtiden, er vi nødt til at skifte alle de tærede rør
under gulvet i klassen. Den proces finder sted fra tirsdag til fredag i vinterferien.
Da der vil være noget byggestøj, og da der også vil være lukket for varmen og vandet i
perioder i vinterferieugen, har vi besluttet, at klubben flytter over i overbygningen fra
mandag d.11.02 til og med fredag d.15.02. De elever som skal i klub, skal derfor møde ind der
ovre på mandag.
Det er meget svært at sige noget endeligt omkring tidshorisonten for hvornår alt er tørt og det
nye gulv er lagt, men forhåbentligt er det snart overstået.
Jeg skal nok orientere, når der er nyt at fortælle.
Jeg har dog lige lyst til at rose både børn og voksne fra børnehaveklassen og Klubben for deres
måde at tackle situationen. Det er altså flot at se, hvordan I hurtigt har tilpasset jer de nye
rammer, og får en helt almindeligt god hverdag til at fungere på trods…...
Personale: Efter barselsorlov m.v, er vi tilbage i normal drift – i en kort periode….
Ulla har nemlig fået nyt job, og stopper derfor desværre hos os med udgangen af februar. Det
er en beslutning som har været længe undervejs og som har været svær for Ulla. Efter 27 år
på skolen, har hun dog følt, at det skulle være nu, hvis hun skulle nå også at prøve kræfter
med en anden skole.
Vi skal derfor ud og rekruttere en ny læsevejleder og specialundervisningskoordinator – og en
ny dansklærer til 3 klasse. Det når vi ikke inden d.1 marts, så derfor arbejder vi på en
midlertidig løsning frem til sommerferien.
På vikarsiden, er både Anna og Siw stoppet (og taget på højskole), og Philip er startet som ny
vikar.
Mads-Emil, som er medhjælper i Klubben og ind imellem også er inde i nogle timer i de
mindste klasser, har heldigvis fået forlænget sin periode, og er derfor hos os indtil udgangen
af marts.
Nyt fra bestyrelsesformanden:
Vi kan nu med sikkerhed konstatere, at økonomien på Den Lille Skole udvikler sig i positiv
retning. Skolens økonomi har i en årrække været hårdt belastet. Skoleåret 2011/2012 var
særlig kritisk af flere grunde. Lavt elevtal, faldende statstilskud samt øgede renteudgifter på
vores lån var nogle af de vigtigste. Vi skulle spare – bl. a. lejrskolerne måtte stå for skud og
medarbejderstaben reduceres. Ligesom i mange andre organisationer og virksomheder i disse
år har det været nødvendigt at trimme økonomien, at optimere og få mest muligt for pengene.
Vi kan nu begynde at registrere resultaterne af disse anstrengelser. Regnskabet for 2012 er
endnu ikke helt færdigt, og der er et par ubekendte, men det ser ud til at vi holder budgettet.

Nu er det selvfølgelig i sig selv rigtig godt at have styr på tingende, men vi skal videre herfra.
Den altafgørende faktor, som gør at vi kan lave en endnu bedre skole, er helt enkelt at få flere
elever ind. Lige inden sidste sommerferie var vi nede på kun 194 elever. I starten af skoleåret
var vi 200. Nu er vi 210, og der er flere på vej. Det er i høj grad den daglige ledelse og skolens
medarbejdere, der hver dag med en engageret indsats, kan høste æren for at vi har
revitaliseret skolen så den er attraktiv og bliver søgt i en hidtil uset grad. Det lover godt for
fremtiden, og vi kan nu step by step begynde, at fokusere på i hvilken grad der skal afsættes
flere midler til henholdsvis at drive skole, at vedligeholde vores bygninger og til at afdrage
gæld. Vi vil naturligvis fortsat føre en knivskarp økonomi- og budgetstyring, så vi sikrer at vi
holder kursen også i de kommende år.
Bestyrelsen havde inviteret til dialogmøde med forældrene torsdag d. 22 november. Ca. 10
forældre samt de 10 forældre i bestyrelsen og et par lærere mødte op. På trods af det
sparsomme fremmøde kom der hurtigt gang i diskussionerne, og ideerne florerede i alle 3
cafeer: Indskoling, mellemtrin og udskoling. Man kan sige at resultatet blev omvendt
proportionalt med fremmødet. Bestyrelsen har derefter afholdt dialogmøde med personalet d.
15 februar - efter samme model og med samme overordnede tema, nemlig
forældresamarbejdet. Men med andre cafeer: Bekymringer i relation til forældresamarbejdet,
Overgangen til mellemtrinnet og Hvad, hvordan og hvornår: Forskelle og ligheder i praksis.
Det blev et super engageret møde, og for os i bestyrelsen var det både inspirerende og sjovt.
Det er også vores indtryk, bl.a. fra efterfølgende feedback, at dette også var tilfældet for
medarbejderne. Så det er vi rigtig glade for. Vi har sammenskrevet indtrykkene fra begge
møder til brug i vores videre arbejde både i bestyrelsen og i personale gruppen.
Arrangementerne kan ses som en aktivitet fra vores side i forlængelse af den efterhånden
meget omtalte visionsproces for Den Lille skole.
Mange hilsener
Lars Lindholm
Formand for bestyrelsen

Det var nyhedsbrevet med både ”lys” og ”gys” – og ”Nyt fra formanden.
Tilbage er der bare at ønske jer alle sammen en rigtig god vinterferie.
De bedste vinterhilsener til alle.
Simon

