
Formandens beretning til generalforsamlingen den 31. august 2021 

For andet år i træk står vi til en generalforsamling, der bliver afholdt på den anden side af sommeren som 

følge af corona, som er blevet en fast del af vores hverdag, som vi også i dette tilfælde er blevet mindet om. 

Indledningsvis vil jeg lige introducere skolens bestyrelse, og hvem der har været en del af 

bestyrelsesarbejdet i det forgangne år. 

Privatskolen Nakskovs bestyrelse har i skoleåret 2020/21 bestået af følgende:  

Forældrerepræsentanter: 

- Matilde Frimann Clausen (børnehaverepræsentant) 

- Jakob Lyager  

- Camilla Nordstrøm  

- Jesper Hansen  

- Charlotte Stampe Holst 

- Michael Zier Madsen (næstformand) 

- Johnny Ottosen (formand) 

Medarbejderrepræsentant: 

- Kirsten Semstad 

Desuden deltager: 

- Henrik Christensen 

- Anette Borggaard 

- Christina Lejbølle 

- Dorte Stokholm 

i møderne 

 

Bestyrelsens opgave er at have det overordnede ansvar for ledelsen af skolen og det økonomiske ansvar. 

Skolens daglige ledelse har ansvaret for den pædagogiske praksis og den generelle daglige ledelse af skolen.  

For nemheds skyld anvender jeg gennem min beretning betegnelsen ”skolen”, som både dækker skole, 

SFO, børnehave og vuggestue. 

 

Bestyrelsens arbejde i det forgange år: 

Bestyrelsens arbejde har i det forgangne skoleår været præget af, at vi befinder os i en tid med corona. Det 

har bevirket, at størstedelen af vores bestyrelsesmøder er foregået virtuelt via Teams. De virtuelle møder 

er forløbet godt, men man får ikke i samme grad vendt de enkelte problemstillinger, som man ellers gør 

ved fysiske møder. Når det er sagt, så har vi nået gennem vores dagsordener på tilfredsstillende vis.  

I bestyrelsen har vi mere konkret arbejdet videre med udvidelse af skolens fysiske rammer, et projekt som 

blev sat i gang for et par år siden. Et projekt der er nødvendigt, da skolen lider af pladsmangel samtidig 

med, at vi har et flot antal ansøgninger til skolen de kommende år. Til at sætte processen i system er der i 

bestyrelsen blevet nedsat et byggeudvalg, der har haft en lang række møder, bl.a. med den valgte arkitekt. I 



processen har vi været vidt omkring og afsøgt mange muligheder. Vi startede ud med at søge en række 

fonde om økonomisk støtte til udvidelsen af skolen. I løbet af efteråret måtte vi konstatere, at der ikke var 

tilsagn fra den front. Dermed var det så at se på, hvad vi kunne få af bygninger indenfor skolens 

økonomiske rammer. I processen har vi været opsat på også at få mulighed for at udvide skolens tilbud 

med nogle kreative rum. Derfor var ønsket med tanke på økonomisk ansvarlighed, at vi som minimum 

kunne få et kreativt rum, når vi udvidede de fysiske rammer. Det har imidlertid vist sig som en umulighed. 

Da vi gik i banken med, hvad vi synes var, et solidt regnskab og en sund økonomi (noget Dorte Stokholm i 

øvrigt vil fortælle mere om senere), stod det klart, at vores ønske ikke med det første ville kunne blive en 

realitet. Årsagen er kort og godt, at når skolen opfører en ny bygning, vil den, når den står færdigopført, 

kun have værdi på 1/5 af kostprisen. Det betyder, at skolens rating ikke bliver særlig god. Vi har dog fået 

tilsagn om et lån til opførsel af en ny bygning, som vil blive påbegyndt inden længe og vil indeholde to 

klasseværelser, nye toiletfaciliteter og et udendørs fællesrum.  

Et andet spændende emne vi har berørt en lille smule i bestyrelsen, og hvor bestyrelsen har deltaget i et 

webinar, er de 7 samfundsløfter, som er et projekt Privatskoleforeningen har søsat. Det går ud på, at 

bestyrelserne på privat- og friskolerne landet over skal arbejde med og sørge for at få implementeret syv 

forskellige samfundsrelaterede tiltag eller færre alt efter skolernes prioritering. Projektet er bl.a. sat i gang 

fra foreningens side som følge af et politisk pres og et tiltagende fokus på privatskolerne. Ved sidste 

Folketingsvalg var det kraftigt op at vende, om der skulle pilles ved tilskuddet til privat- og friskolerne. Hvis 

det bliver aktuelt, vil det have store konsekvenser for den enkelte skole og den undervisningskvalitet, man 

vil kunne tilbyde. Derfor har man fra foreningens side set på, hvordan man kan imødekomme det pres, og 

det er mundet ud i de 7 samfundsløfter. Vi er i den absolutte spæde start med at se på, hvordan vi som 

skole, skal forholde os til emnet og finde vores ståsted i dette. Det er et arbejde, som vil fylde en del i det 

kommende skoleår. 

 

Corona: 

Jeg har været inde på, at vi står her på en udskudt generalforsamling som følge af corona. En hverdag med 

corona i baghovedet er, hvad vi arbejder med. Der er ingen tvivl om, at skolen og skolens ledelse er blevet 

mange erfaringer rigere i denne periode og har lært at agere ud fra det. Skolen har desværre ikke i det 

forgangne år undgået hjemsendelse af børn, men der er gjort et kæmpe arbejde fra skolens daglige ledelse 

og ansatte i forhold til, at børnene i de perioder har fået undervisning med kvalitet. Personligt har jeg mødt 

et stort engagement fra både elever og lærere. 

Vi er dog så småt tilbage mod en mere normal hverdag, selvom coronaen stadig er en del skolens hverdag, 

bedst illustreret med den for nyligt aflyste høstfest. Udsatte lejrskoler fra sidste skoleår afvikles i disse uger 

og skolen er efter sommerferien i fulde omdrejninger. Der afholdes trivselsdag og ture ude af huset, så lad 

os håbe, at det må fortsætte. 

 

Børnehave og vuggestue: 

Jeg vil lige knytte et par ord til børnehave og vuggestuen. Den gren i organisationen er årsagen til, at skolen 

står foran en udvidelse af de fysiske rammer. Der er stor efterspørgsel efter en plads i skolens børnehave 

og vuggestue, hvilket vi er meget glade for og ydmyge omkring. Det må siges at være en anerkendelse af 

det arbejde, der dagligt bliver gjort i børnehave og vuggestue. Børnehaven og vuggestuens succes får den 

naturlige konsekvens, at når vi rammer en af de store årgange, er et spor i et klassetrin ikke længere nok. 



Vel at mærke hvis man ikke fra ledelsens side vil give afslag til en skoleplads til et barn, der har gået der 

siden vuggestuen. Det er naturligvis ikke hensigten med at etablere børnehaven og vuggestuen. 

Tværtimod. Børnehaven og vuggestuen er bl.a. etableret for at give børnene mulighed for at kunne 

fortsætte videre i skolen i et trygt og genkendeligt miljø. 

 

Økonomi: 

Dorte vil mere konkret komme ind på årsregnskabet for 2020. Jeg vil alligevel knytte et par enkelte 

kommentarer til skolens økonomi. Skolen har en rigtig sund økonomi som følge af et par flotte resultater de 

senere år. Det skyldes bl.a., at vi har fået nettotilgang af elever på flere årgange, som medfører, at skolen 

får større tilskud. Dette er alfa og omega i forhold til at kunne opretholde kvaliteten i undervisningen, 

herunder have det nyeste IT. Med de krav der stilles til nutidens skoler, må det ikke undervurderes, at 

skolen til stadighed kan tiltrække elever og på den måde konsolidere sig. Som det er nu og bliver ved med 

at være, skal skolerne have en vis størrelse for at kunne klare sig.  

 

Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne takke dem, der gør en forskel og får dagligdagen til at hænge sammen, 

nemlig skolens personale og den daglige ledelse. 

Der skal også lyde en tak til forældrekredsen for det engagement og interesse den viser skolen, bl.a. ved 

afholdelse af diverse arrangementer i løbet skoleåret. Noget som vi håber der bliver en hel del mere af i det 

kommende år. 

Med det vil jeg overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingens eventuelle kommentarer og 

spørgsmål. 

 

Pbv. 

Johnny Ottosen, bestyrelsesformand 

   

 

 

 


