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Vi synger alle sammen 
”Livstræet”

Livstræet

Hans Holm|Erik Lindebjerg

Der er så meget, der kan trykke,

gøre dagen trist og grå.

Se de folk, der uden lykke

bare går og går i stå.

Lad dem lege i livstræets krone

Lad dem føle, at livet er stort

lad dem skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



Vi synger alle sammen 
”Livstræet”

Der er så meget uden varme,

uden ånd og uden liv.

Folk bliver fattige or arme,

tænker kun på tidsfordriv.

Lad os lege i livstræets krone

Lad os føle, at livet er stort

lad os skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



Vi synger alle sammen 
”Livstræet”

Der er så mange uden venner,

uden kærlighed og kys,

Folk, som ingen andre kender

hvor mon de skal finde lys?

Lad os lege i livstræets krone

Lad os føle, at livet er stort

lad os skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



Vi synger alle sammen 
”Livstræet”

Der er så hård en kamp om magten,

alle kæmper for sig selv.

Er der ingen, der har sagt dem,

at de slår sig selv ihjel? 

Lad os lege i livstræets krone

Lad os føle, at livet er stort

lad os skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.



Vi synger alle sammen 
”Livstræet”

Der er så mange, der er slaver,

lænket fast til job og tid -

hvorfor bruges vores gaver

uden tanke, uden vid?

Lad os lege i livstræets krone

Lad os føle, at livet er stort

lad os skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.

Lad os lege i livstræets krone

Lad os føle, at livet er stort

lad os skue de blå horisonter

og himmelhvælvingens port.
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Pkt. 1: Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår advokat Morten Jensen)

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3: Skoleleders beretning

Pkt. 4: Fremlæggelse af godkendt og revideret årsrapport, til orientering.

Pkt. 5: Fremlæggelse af det vedtagne budget, til orientering.

Pkt. 6: Fremlæggelse af det almindelige årlige tilsyn.

Pkt. 7: Valg af tilsynsførende.
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Pkt. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.

På valg:

1. Erling Hyldgaard - ønsker ikke genvalg

2. Sanne Krøll - ønsker genvalg

Pkt. 9: Valg af suppleanter, jfr. § 3, stk. 4

Pkt. 10: Forslag til ændring i skolen vedtægter:

Pkt. 11:  Evt. 



Skolebestyrelsesformandens beretning

Bestyrelsen er grundlæggende alene ansvarlig for den økonomiske drift af skolen. Det kan for nogen lyde ekstremt 

simpelt og det er det også. MEN - ALT hvad der foregår her på skolen, har på den ene eller den anden måde betydning 

for skolens økonomi. 

Vi har blandt arbejdet med: 

• Økonomi

• Markedsføring

• Kurser

• Lederskift

• Fremtiden



Skolebestyrelsesformandens beretning

Økonomi

• Skolens budget har stor betydning helt ud til den enkelte elev, ansat og forældre. Det er med andre ord også et 

kæmpe ansvar vi sidder med og et ansvar vi tager på os. 

• Indsigt og beslutning om økonomien i de enkelte fag, vedligeholdelsesposter, personalesammensætning, 

forsikringsforhold osv. 

• Besparelser 

• Forlængelse af fristen for afvikling af gæld til ApS`et

• Møde med banken



Skolebestyrelsesformandens beretning

Markedsføring

• Øge og målrette skolens markedsføring

• Ny hjemmeside

• Busreklame

• Online reklamer

• Livstilmesse

• Salg af t-shirt og trøjer, da I og børnene er reklameparametre 



Skolebestyrelsesformandens beretning

Kurser

• Bestyrelsens rolle og ansvar

• Lovgivning

• DP

• Budgetlægningsseminar

Lederskifte

• Annika

• Erfaring

• Samarbejde

• Matematiklærer



Skolebestyrelsesformandens beretning

Fremtiden

• Kantine/bod

Det er noget vi prioritere og håber snart at kunne præsentere jer alle for en ny løsning. Hvis man  som forældre  har 

gode kandidater til posten eller andre gode ideer til den del, er man naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen.

• Mere markedsføring

Vi ser det som en absolut nødvendighed at gøre Idestrup Privatskole mere synlig for alle vores gode traditioner og 

trygge hverdag -og dermed tiltrække nye elever.

• Sponsorater

Som en del af hjemmesiden skal denne fremtidigt indeholde en sektion eller en fane om man vil, som skal indeholde 

en ”sponsor”-del

• Vennerne

Skal have tak for blandt andet arrangementet omkring Nytårskuren, som i år ikke mindre end fordoblede sit 

deltagerantallet i forhold til sidste år



Skoleleders beretning
Ved sidste års ledelsesberetning, tilbage i maj 2019, talte Mette om en del af de ændringer man på 

daværende så, der skulle til for, at skabe en ny retning for IP. 

Der blev talt om:

• Hvordan man altid skulle huske, at se indad hvis man skulle forandre det grundlæggende fundament 

for IP. Ligeledes blev der berettet om og redegjort for, at der var en forholdsvis stor udskiftning i 

personalegruppen. 

• At se på de samlede kompetencer og optimere disse til gavn for elevernes læring og skolens udvikling.

• At IP har oparbejdet en positiv likviditet, hvilket ikke bare er godt, men meget godt. 

Men ”børnetallet falder de næste år – det er en kendsgerning, at vi får år med små årgange. Det skal vi 

forberede os på, så godt som muligt. 



Skoleleders beretning

Vores fokusområder i de kommende år er

• Kontinuitet i medarbejdergruppen

• Kontinuitet i elevgruppen – og meget gerne øget elevtal

• Høj faglig og trivsel

• Dialog og samarbejde mellem forældre og skole

• Stabilitet og gennemsigtighed i skolens økonomiske rammer og 

forudsætninger



Skoleleders beretning

Er vi lykkedes med, at få de rette kompetencer ind i huset ud fra de 

givende opgaver der er på Idestrup Privatskole? Altså ”at se på de 

samlede kompetencer og optimere disse til gavn for elevernes læring og 

skolens udvikling” Er vi lykkedes med fokus på god økonomi, fokus på 

kerneopgaven og PR? 

Ja – det er vi



Skoleleders beretning

Over skyerne er himmelen altid blå. Medarbejderne og bestyrelsen her på IP funkler 

som fortryllende stjerner på en klar himmel. Jeg glæder mig til, at vi sammen skal 

arbejde hen i mod langsigtede mål og visioner for IP. Sammen har vi og bevarer vi 

Danmarks bedste skole med Danmarks bedste medarbejdere. 

- Et godt sted at lære

- Et godt sted at være



Godkendt og revideret årsrapport

• Vi har igen i år revideret skolens regnskab, og det er endnu engang et flot regnskab I 

har præsteret. 

• Vi har afgivet en blank på tegning på regnskabet, det vil sige uden kritiske 

bemærkninger 

• Skolen er kommet ud med et resultat på lige omkring 1 million ud fra et elevtal på 

183 pr. 5/9-19.

• Skolen har en god og sund økonomi, skolens likvide beholdning pr. 31/12-2019 var 

lidt over 1,5 million.

• Skolens egenkapital er nu oppe på lidt over 1,5 million. 

• Alt i alt et regnskab som udviser en god styring med budgettet, det kan I roligt være 

tilfredse med.

Venlig hilsen

Charlotte Friis Voxted

Revisor



Det vedtagne budget for 2020

Der er i 2020 budgetteret med følgende:

- Underskud på kr. 290.000,00.

- Baseret på et forventet elevtal på 159 den 5/9.

- Taget højde for små overgange.

- Den nye ferielovs negative påvirkning af årets forventede underskud med kr. 

151.000,00.

- Budgettet følges nøje og der fremlægges hver måned en saldobalance for 

bestyrelsen.

- Det ser positivt ud og vi har pt. et overskud på kr. 296.631,41 med udgangen af juli.

- Banken er rolige og mener vi helt klart har en sund økonomi som bevirker, at vi ikke 

længere behøver at have tilknyttet en kassekredit. 



Det det almindelige årlige tilsyn

Undervisningsministeriet:

Fører tilsyn med, at frie skolers SAMLEDE undervisningstilbud ud fra en 

HELHEDSVURDERING står mål med, hvad der ALMINDELIGVIS kræves i 

folkeskolen.



Det det almindelige årlige tilsyn

Friheder :  Målene er fælles,  men midlerne kan være forskellige

Ikke krav om:

• Samme fag

• Minimumstimetal

• Trinmål (delmål)

• Samme placering af fagene i skoleforløbet

• Samme terminologi/benævnelser

• Standpunktskarakterer

• Afsluttende prøver

• Nationale tests

• Skriftlige elevplaner

• Optagelse af alle elever i et distrikt



Det det almindelige årlige tilsyn

Hvad? 

At skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering STÅR MÅL MED, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

Elevernes STANDPUNKT i dansk, matematik og engelsk (historie),

FRIHED og FOLKESTYRE samt LIGESTILLING,

At undervisningen foregår på dansk,

DONATIONER til skolen på mere end 20.000 kr. 



Det det almindelige årlige tilsyn

Pejlemærke

Om at STÅ MÅL MED:

• Kender ledelse og lærere de FÆLLES MÅL?

• Er der sammenhæng mellem de overordnede mål og den konkrete undervisning ?

• Kan skolen sandsynliggøre, at undervisningen fører mod SLUTMÅLENE?

Om elevernes STANDPUNKT:

• Timefordelingsplaner samt uge- og årsplaner,

• Indsigt i resultater af prøver, test og karakterer

• Gennemsyn af elevernes arbejde



Det det almindelige årlige tilsyn

Valg af tilsynsførende

• FORÆLDRENE til eleverne på skolen vælger på et møde

• - ”    - fastsætter VALGPERIODEN,

• Bør være fra skoleårets start,

• Skal være af mindst 1 og højest 2 års varighed,

• Genvalg er muligt for en samlet periode på op til 6 år ved samme skole



Det det almindelige årlige tilsyn

Ikke tilsyn med

• Skolens særlige holdninger

• - ”   - økonomi ( bortset fra donationer )

• - ”   - arbejdsmiljø

• - ”   - personalepolitik

• - ”   - enkelte elever

• - ”   - klasser

• - ”   - lærere



Valg af tilsynsførende

Bestyrelsen foreslår at Poul Jørgensen pensioneret skoleleder fra Lille Næstved skole 

fortsætter. Jf. vedtægterne kan enhver forælder komme med evt. forslag til andre 

godkendte tilsynsførende på forældrekredsmødet. Tilsynsførende skal være godkendt, og 

ledig. Se vedhæftede bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie 

grundskoler mv. 



Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:

1. Erling Hyldgaard - ønsker ikke genvalg

2. Sanne Krøll - ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er på 3 år. Hver år vælges 2 

bestyrelsesmedlemmer, og genvalg er muligt. Enhver forælder har jf. 

vedtægterne ret til at foreslå en kandidat på forældrekredsmødet. Skolens 

vedtægter tager afsæt i bekendtgørelse om valg og certificering af 

tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. se vedhæftede bekendtgørelse.



Valg af suppelanter jf. § 3, stk 4

Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen. 1. og 2.

suppleant afgøres ved stemmeflerhed, og ved stemmelighed ved 

lodtrækning. Suppleanter optages automatisk i bestyrelsen, hvis et eller 

flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen. Suppleanten 

indtræder i den udtrædendes resterende funktionsperiode. Hvis der ikke 

er en suppleant, skal der hurtigst muligt vælges et nyt 

bestyrelsesmedlem for den udtrædendes resterende funktionsperiode



Forslag til ændringer i vedtægterne

Bestyrelsen har modtaget et ønske til ændring af skolens vedtægter jf. nedenstående:

§3, stk. 3. ”1 medlem fra bestyrelsen for Idestrup Privatskoles Venner ApS har ret til at 

sidde i skolebestyrelsen. Medlemmet udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne af Idestrup 

Privatskoles Venner ApS på deres bestyrelsesmøde. Det medlem der udpeges af Idestrup 

Privatskoles Venner ApS, skal i øvrigt opfylde lovens habilitetsbestemmelse og må ikke 

være ansat på skolen.”

Afsnittet ønskes erstattet med følgende:

” Bestyrelsen for Idestrup Privatskoles Venner ApS har ret til at udpege 1 medlem til at 

sidde i skolebestyrelsen. Det medlem, der udpeges af Idestrup Privatskoles Venner ApS, 

skal opfylde lovens habilitetsbestemmelse og må ikke være ansat på skolen.”



Eventuelt

- Et godt sted at lære

- Et godt sted at være


