Bestyrelsens beretning
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Velkommen til Friskolen City Odenses generalforsamling.
Vi er en lille skole med en stor betydning. En skole som vokser og som i dag danner ramme for
83 elever. Og selvom vi er vokset siden sommeren sidste år, er vi stadig en lille skole i
Odense, og det skal vi forsat være. For det er der, at Friskolen City Odense har dens
berettigelse, som friskole i Odense. Dog har vi stadig plads til lidt flere elever i de forskellige
grupper. Bestyrelsen holder fast i, at skolen max. må rumme 100 elever. Det er hvad vores
rammer kan holde til. Et mål som ikke ligger så langt væk.
Vi holder stadig fast i vores fundament, som skolen blev bygget på for 11 år siden.
Men, i det forgangne år, har det til tider været svært at holde fast i fundamentet, da vi
igennem det seneste år, har brugt mange resurser på, at få det økonomiske fundament til at
kunne bære. Men nu er der luft til, at vi igen kan koncentrerer os om skolens egentlige
fundament.
Og en bedre økonomi, så skolen kan leve videre i forhåbentligt mange år endnu. Men det går
heldigvis i den rigtige retning, for der kommer stadig flere elever ind på prøve. Og mange af
dem forsætter deres gang her på FCO.
Det oplever man, når man kommer på skolen. Der ser man stadig nye ansigter. Herligt.
Vi forsøger at efterleve vores værdier med at være rummelig. Men desværre er det ikke alle
børn, som passer ind i skolens rammer. Dem får vi forsøgt, sammen med forældrene, at finde
det rigtige skoletilbud til, så barnet kan få den bedste skolegang.
Børnene her på FCO er alle børn der har en høj grad af selvstændighed og som kan rumme
hinanden. De er hjælpsomme overfor hinanden. De har empati og både store og små kan
fungerer mellem hinanden. Det ses bl.a. når skolen afholder Mini-by. Her arbejdes der på
tværs af grupper og alder. Børnene lærer at samarbejde og får en forståelse for det store
fællesskab, og oplever glæden ved at hjælpe andre.
Skolens positive fremgang, kan helt sikkert tilskrives den megen positive omtale vi har opnået
gennem året. Vi har ofte kunne læse om FCO i både Skibhus-avisen og Fyns Stiftstidende.
Der har endda været flere TV-indslag omkring skolen i forbindelse med Flygtningeugen. Hvor
vi kunne opleve Fie og Jeppe fra Jorden udtale sig omkring Flygtningeugen på FCO. Og Amalie
fra Venus havde skrevet et flot digt om, hvordan hun tror det er at være flygtning i Danmark.
Og Josefine, Naya og Laura fra Jorden fik også mulighed for at udtale sig til avisen.
Det viser os, at FCO børn er seje, for de tør at stå frem og give udtryk for deres holdninger.
I kan se udklip fra aviserne på opslagstavlen.
Flygtningeuge som temauge i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og Børns Vilkår.
Et utroligt spændende og oplysende arrangement for skolens elever. De fik et indsigt i, hvad
det vil sige at være flygtning. At være flygtet fra alt hvad man kender, og er tryg ved. Og
komme til et sted i verden, hvor man ikke kan sproget eller kender kulturen. Vi havde besøg af
nogle flygtningebørn, som var villige til at svare på spørgsmål fra både elever og forældre.
Skolens elever måtte hele ugen undvære vand, varme og elektricitet. Og de voksne måtte
undvære kaffen. Jeg var selv en af dem…. Alt i alt et fantastisk godt arrangement. Stor ros til
dig Thomas og til personalet for en stor indsats.

Det var helt sikkert en uge der gav eleverne, lærerne og forældre et godt indblik i den
situation som flygtningene er havnet i.
Og en uge som skabte stor opmærksomhed omkring skolen og dens værdier.
En skole med ro, regelmæssighed og faglighed på den fede måde.
Når vi kigger på skolen i dag. Er det en skole, som begynder at tage sig ordentligt ud. Der er
stadig nogle mangler. Men det ser meget bedre ud, end det har gjort. Det er sket med
forældres hjælp som er kendetegnede for en friskole og med Renés indsats, med at få styr på
de mangler der er på skolen.
Det er utroligt dejligt at se, når vi har arbejdsdag, at der hver gang er nye ansigter.
Jeg vil gerne opfordre til, at man som forældre deltager i disse arbejdsdage. Jeg har selv
oplevet, hvordan man, som forældre lære hinanden bedre at kende. Men det viser også
børnene, at man som forældre er engageret i skolen.
Engagement i skolen er også at stille op til bestyrelsen. Og i år har vi to pladser, som vi skal
have fyldt ud. Jeg ved der allerede er to der har meldt sig. Det er herligt.
For vi har i bestyrelsen et ønske om, at det er en bestyrelse, som tegner et bredt billede af
skolens forældre og som med forskellige kompetencer kan bidrage til skolens videre eksistens
og udvikling.
Men, der er også nogle der forlader bestyrelsen igen for at give plads til nye medlemmer.
Vi skal i år sige farvel til et mangeårigt medlem af bestyrelsen. Sine.
Du har valgt at træde ud af bestyrelsen. Du har lagt mange kræfter i bestyrelsesarbejdet af to
omgange. Du har været en kæmpe stor hjælp for skolen, bl.a. fordi du kender skolen i gennem
mange år. Vi har i bestyrelsen været taknemmelig for din store indsats gennem årene og vil
gerne sige dig en stor tak. Et fantastisk stykke arbejde og med et enormt engagement. Vi vil i
bestyrelsen savne dit glade væsen og dine skarpe og kritiske øjne. Tak.
Det har været et år med mange udfordringer, som vi i fællesskab, bestyrelse, ledelse,
personale og forældre har løst hen af vejen. Men samtidig et år, hvor skolen har gjort sig mere
synlig og på den måde har skolen fået skabt en større interesse blandt forældre i Odense og
omegn. Som på sigt vil kunne give flere børn på FCO. Det gode image skal forblive intakt.
Det var mine ord for i år.
Jeg vil på vegne af den siddende bestyrelse gerne sige tak for den tillid I viser os.

