Referat fra ordinær generalforsamling
på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C.
Torsdag den 14. april 2011 kl. 18:30
.
Ad.1. Valg af dirigent
Claus Cederberg valgt
Ad. 2. Valg af referent
Pernille Helms valgt
Ad. 3. Bestyrelsen aflægger beretning
Ved Sanne Wichmann
Formandens Beretning ved GF på FCO 14.4.2011
Kære medforældre, ansatte og alle andre gode mennesker,
Det er med stor fornøjelse og en god portion sommerfugle i maven, at jeg står her for første gang og skal aflægge bestyrelsens beretning for det forgangne år.
Bestyrelsen har i det forløbende år haft et tættere samarbejde med skolens leder, Henrik,
end vi tidligere har haft og det har givet os en helt unik indsigt i skolens dagligdag.
Min beretning vil primært fokusere på det.
Friskolen City Odense er en lille dejlig skole, som udmærker sig ved stabilitet og sammenhold.
Selvom hverdagene for os forældre af og til kan virke en anelse kaotiske, viser det sig, når
man kommer tæt på, at der er orden i kaos.
Grupperne er fast sammentømrede og i de enkelte grupper er der stor respekt for hinanden og respekt for de voksne, der omgiver dem.
Vi plejer at sige til de nye forældre her på skolen, at vi er mobbefri.
Det er der ikke mange, der kan prale af.
Hos os taler vi skolesprog og det er en kunst, der skal læres af dem, der kommer udefra.
Børnene udmærker sig ved en høj grad af selvstændighed og mod på at tage ansvar for
sig selv og hinanden.
De er åbne og lyttende overfor hinanden og sig selv. De har en vished om, hvilken rolle de
hver især har i gruppen og på skolen og tager ansvaret for det i deres omgang med de
andre børn. De er klar til at tale om, hvad de hver i sær kan gøre bedre, hvilket kommer til
udtryk på børnemøder og i gruppesnakke, hvor de er meget åbne overfor hinanden og
ikke er bange for at give udtryk for, om noget kan gøres bedre. De har også selv forslag til,
hvad der kan gøres bedre og tager ansvar for forandringer og følger de aftaler, der bliver
lavet.

I Mars, Jupiter og Saturn besidder de disse færdigheder til topkarakter og de nye børn, der
kommer ind i grupperne lærer hurtigt, at det kan betale sig at tale om tingene, fordi der
faktisk er nogen, der lytter til dem.
I Merkur og Venus er de ved at lære disse færdigheder og ved at de voksne fastholder den
samme kurs overfor dem og ved at de ser og høre, hvad de større børn har af erfaringer.
Vigtigst af alt har alle børnene en klar bevidsthed om, at de er friskolebørn. Det er skønt,
at de betragter det, som en positiv ting i en verden fuld af fordomme overfor tilvalg af skoletilbud udenfor folkeskolen, i øvrigt.
Som ansat på FCO får man et tættere forhold til børnene, tror jeg, end man ville få på en
større skole eller i folkeskolen, fordi rammerne her gør, at man fysisk er tæt på hinanden.
Det kræver meget af personalet, fordi de er på i de timer de er på skolen. Og deres roller
overfor børnene er ikke kun dem, som lærere og pædagoger, men i høj grad rollerne, som
eksemplariske voksne i børnenes liv. Nogle børnene ser på og lytter til og lærer af, som en
del af den viden de skal bruge for selv engang at blive ordentlige voksne.
Børnetallet steg igen pr. 5. september 2010 til 83 børn. I dag er vi på 86 og vi har en rigtig
god mavefornemmelse omkring det.
De børn vi tager ind, kan vi tillade os at se an og prøve af inden vi optager dem og der er
folk på venteliste til stort set alle grupper.
Bestyrelsen tog sammen med Henrik for tre år siden, en beslutning om at FCO skulle vokse nedefra.
Indtil videre er der startet flere børn end der er gået ud og der er allerede nu 13 sikre børn
til næste års Merkurgruppe.
Og selvom mere vil have mere, satser vi på at vi kan holde skolen stor nok til at sikre fremtidig vækst i økonomien, men lille nok til at vores nærhedsprincipper ikke lider overlast!
Det er vigtigt, at vi alle kender hinanden og at vi alle ved, hvem hinanden er.
Børnetallet har gennem de sidste år været vores primære fokusområde, da det er på den
måde, vi sikre skolens fremtid. Vi har satset hårdt på at bygge en solid børnegruppe op fra
indskolingen, og det ser nu ud til at bære frugt.
Således har vi et stigende børnetal, hvor tilgangen af børn i indskolingen er større end antallet af de børn, der forlader Friskolen City Odense efter 9. klasses afgangsprøve.
Udover børnetallet, har vi i bestyrelsen i året været fokuserede på økonomien.
Vi har måttet tage afsked med nogle lærere, bl.a. Elia og Henrik har taget gruppelærertjansen i Saturn.
De lærere vi har ansat nu er en god gruppe mest unge lærere og vi har været så heldige
også at have flere repræsentanter fra Den Frie Lærerskole hos os i år.
Lasse og Soroush har været hos os i årspraktik og det var et bevidst valg fra bestyrelsens
side, at der skulle lidt mere friskoletænkning ind i dagligdagen, hvilket vi på ingen måde er
kede af. Faktisk er vi så glade for ordningen, at vi satser på at fortsætte samarbejdet med
Ollerup i det næste skoleår.

Der sker selvfølgelig omrokering i grupperne, ligesom der plejer, omkring sommerferien og
selvom børnene er meget bevidste omkring det, afventer vi lige alle helligdagene, før den
proces for alvor går i gang. Derfor er al viden, der bliver udtrykt omkring middagsbordene
omkring emnet rene spekulationer mellem børnene, men også udtryk for ønsketænkning
fra deres side og det skal selvfølgelig tages med i overvejelserne omkring gruppedannelse
for næste år, derfor er de heller ikke uvæsentlige.
I SFO’en er Chris gået ned i tid pga sit studie.
Heldigvis har vi fået Lillian og Jonas er stadig i Fritten og deres planer for det kommende
år ser gode ud.
De får lidt flere børn igen og er ved at lægge sidste hånd på deres omstruktureringsplaner.
Klubben vokser og der skal mere fokus på de ældre børn
Louise er blevet sikkerhedsrepræsentant og har taget fat om nogle centrale punkter i skolens hverdag, som hun vil arbejde videre med det kommende år.
Bestyrelse nedsatte umiddelbart efter generalforsamlingen et økonomiudvalg, som har
arbejdet intensivt på at bedre økonomien på skolen efter sidste regnskabsårs overraskende negative resultat. Dette har vist sig at være en god beslutning, da vi har fået bragt sidste års store underskud ned til et acceptabelt niveau, som man vil kunne se af regnskabet.
Helle gennemgår det senere.
Vi har haft specielt fokus på debitorer og administration. Og selvom man roligt kan sige vi
ikke er færdige, er vi godt på vej.
Flere af de besparelser vi har lavet træder først i kraft her efter nytår. Men ønsket er, at vi
skal have luft nok til drømme og ønsker – og til at Henrik kan koncentrere sig om at være
skoleleder og kan nøjes med at have sine timer rundt i grupperne, som han værdsætter
rigtig meget. Og som børnene værdsætter endnu mere, tror jeg!
Det kommende år skal der endnu mere fokus på forældresamarbejdet.
En gruppe af forældre fra de yngre årgange har arbejdet med at skabe liv på skolen og det
er bestyrelsens håb, at så mange forældre, som muligt vil bakke op om det gode initiativ.
Det er en del af at være en friskole, at deltage i livet på skolen.
Den kultur ønsker vi at fremelske og meget gerne i samarbejde med forældrene.
Det initiativ, der er på bordet omkring fundraising er super godt. Forældrene er også gode
til at springe til på pædagogiske dage og så videre, selv med meget kort varsel!
Men vi ser også samarbejdet med forældrene i mange andre sammenhænge og vil opstarte en ressourcebank hen ad vejen, I har fået en seddel med fredagsbrevet tidligere på
året, så vi kan bede om assistance hos de rigtige mennesker fra starten af et projekt.
Summa summarum har det været et begivenhedsrigt år i bestyrelsen, hvor vi har været
meget på og omkring skolen og har brugt mange ressourcer på økonomien og den daglige
drift. Vi har lagt en strategi, som vi følger og det har indtil videre vist sig at det har virket.
Det har givet de medlemmer, der er på valg i år, endnu mere blod på tanden, for det er
sjovt, når det lykkes!

Men det har vigtigst af alt givet os en indsigt i og en viden om, hvad der skal til for at drive
en friskole, samtidig med vi har haft nogle gode timer på skolen og er kommet tæt ind på
livet af både børn og voksne på Friskolen City Odense. En oplevelse ingen af os ville undvære!
På Friskolen City Odense vil vi gerne hjælpe børn med at blive til nogen. Til selvstændigt
tænkende og talende individer i en verden fuld af ensrettethed og forventninger til ansvarfuldhed.
Vi synes selv vi lykkes med det også og er glade for at det stigende børnetal signalere, at
der er flere og flere der er enige med os i den betragtning.
Tak for tilliden, siger jeg på vegne af den siddende bestyrelse.
Vi er klar til at tage endnu en tørn hen imod det ideelle skoletilbud for vores børn.

Ad. 4. Skolelederen aflægger beretning
Bertel Haarder sagde en gang: ”Når forandringens vinde blæser – kan man enden gå i hi
eller bygge vindmøller.
Vi valgte at bygge vindmøller og smøgede ærmerne op og håndtere den kritiske økonomiske situation.
Vi har været meget glade for at have Soroush og Lasse i årspraktik og har derfor valgt at
forsætte samarbejdet Den frilærerhøjskole i Oldrup næste år. Der er indgået aftale med to
nye lærerstuderende.
Det 3 årig Comenius (et EU finansieret) projekt som primært børene fra den nuværende
Mars har deltaget i er afslutte i år, med besøg på FCO fra Italien og Spanien.
Den fældes lejerskolen til Ærø var en super god tur og dejlige at SFO personale tog med.
Teateruge er en tradition der er kommet for at blive, der giver et godt samarbejdet på
tværs og de stille børn kommer frem med teknikjob og de store drenge kan brillerer med
computertricks.
Overskriften for året har været en ”Ro til at udvikle” i lærergruppen.
Vi er blevet synlige i Dansk Friskolen forening.
Den nye Merkur er sikker på 13 elever og 2 nye elever til 1. kl. vi bygger op nedefra med
Til 2012 er skrevet 24 op og så fremdeles. Som noget helt nyt har vi i år oplevet at forældre kommer og indskriver deres nyfødte.
Vi invester i en interaktivtavle som sættet op i mælkevejen.
”Alt afgørende for læring er troen på sig selv og tilhørsels forhold”, det er vi forsøger gøre
her.
Gennem Dansk friskoleforening, har vi www.Friskolesnak.dk kan bruges forældre, bestyrelses og lærer til at mødes m.v.
Ad. 5. Tilsynsførende aflægger beretning
Oplæst af Henrik
Ad. 6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab og budget til orientering.
Helle gennem gik

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Sanne Wichmann genvalgt for Skolekredsen
Lars Jakobsen valgt for Skolekredsen
Pernille Helms genvalgt for Skolekredsen
Tine Bøgehøj Møller genvalgt for Forældrekredsen
Claus Cederberg genvalgt for Forældrekredsen
Ad. 8. Valg af suppleanter
Der skulle vælges en suppleant for Skolekredsen og en suppleant valgt for Forældrekredsen, der var ingen tilstede som ønskede at opstille. Bestyrelsen har fået fuldmagt fra GF til
at godkende evt. kandidater der melder sig i løbet af året. Bestyrelsen opfordre interesseret i henvende sig.
Ad. 9. Indkomne forslag (jf. § 7, stk. 3 i Skolens Vedtægter)
Der var ingen indkommen forslag.
Ad. 10. Eventuelt
Her var der en snak om Forældreklubben forsøg på at mobiliserer en masse mennesker til
markedsdag, de følte ikke der er nok der har meldt sig, til at matche deres ide om at lave
et marked hvor det var muligt at inventere folk uden for Skolen.
De vil prøver, at gøre Familieklubben til en mere dynamisk del skolen, deres målsætninger
at have to repræsentanter fra hver gruppe, for fremme arbejdet til fordel skolen og børnene.
Der blev snakket om morgensamlingen og formålet med. Samt styring således at det ikke
kommer for voldsomme indslag, som de små kan reagere følgemæssigt på.

