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Formandens beretning til generalforsamlingen den 26. april 2022 
 
Året i år er året, hvor vi igen kan afholde skolens ordinære generalforsamling på det planlagte 
tidspunkt i april efter et par år præget af corona. Det er vi selvsagt meget glade for  
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 2021/22 bestået af følgende:  
Forældrerepræsentanter: 

- Matilde Frimann Clausen (børnehaverepræsentant – som udtræder af bestyrelsen ved 

denne generalforsamling) 

- Jakob Lyager  

- Camilla Nordstrøm  

- Jesper Hansen  

- Charlotte Stampe Holst 

- Michael Zier Madsen (næstformand) 

- Johnny Ottosen (formand) 

Medarbejderrepræsentant: 

- Anni Carlson 

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.  
I nærværende beretning anvender jeg betegnelsen ”skolen”, som både dækker skole, SFO, 
børnehave og vuggestue på Privatskolen Nakskov. 

 
Bestyrelsens arbejde i 2021/22: 

 
Bestyrelsens arbejde i dette skoleår er kendetegnet ved at, vi atter er ved at være tilbage ved 

normale tilstande forstået på den måde, at vi har udskiftet de virtuelle møder via Teams med 
fysiske møder, hvilket har været godt, da vi i højere grad har fået de diskussioner og overvejelser, 

som man ikke i samme grad får virtuelt. Generelt har vi haft gode bestyrelsesmøder i årets løb.  
For at blive mere konkret har vi i bestyrelsen fortsat arbejdet med udvidelse af skolens fysiske 

rammer, et projekt som efterhånden har løbet igennem en årrække. Bestyrelsen har i den 
forbindelse nedsat et byggeudvalg, hvis formål bl.a. har været at tage diverse drøftelser med 
bank, arkitekt m.fl. og helt grundlæggende finde ud af, hvad vi har haft af muligheder med 
skolens nuværende økonomi, samt den plads der er er til rådighed på skolen. For lige at repetere 
selve arbejdet med de fysiske rammer fra sidste år kommer her en tidslinje. Selve processen med 
at opførsel af nye bygninger startede for godt og vel 3 år siden med ansøgning af fonde, der 
desværre ikke kastede noget af sig. Derfor tog vi kontakt til skolens pengeinstitut for at høre,  
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hvad der var af muligheder for at låne, når vi selv kom med en pose penge. Her var der 

nedslående nyt, da de ikke kunne låne os, hvad vi havde brug for til en ny bygning, da værdien af 
en ny bygning ikke ville kunne måle sig med, hvad det vil koste at opføre den. Alt dette på trods 

af, at skolen aldrig har haft en så sund økonomi, som tilfældet er nu. Herefter skulle der endnu 
engang tænkes kreativt, da skolens ønske er at få udvidet de fysiske rammer for at imødekomme 
den store efterspørgsel, der er for at få en plads på skolen. Det næste step blev derfor at 
inddrage gymnastiksalen i vores byggeovervejelser. Det er ingen hemmelighed, at netop den 
godt kunne trænge til fornyelse. Vores idé var og er stadig, at renovere gymnastiksalen til  fire 

klasselokaler og opføre en gymnastikhal på den gamle multibane, som opføres på ny et andet 
sted på matriklen. Vi har fået tilsagn fra pengeinstituttet, der sammen med Vækstfonden gerne 

vil låne de midler, der efter vores arkitekters fremsendte byggebudget er krævet. Vi kan ved at 
renovere en eksisterende bygning lån et langt højere beløb, end hvis det er nybyggeri. 

Opførelsen af bygningen er her i foråret kommet i udbud, og der er tre lokale 
håndværkere/entreprenører, der har budt på opgaven. Igen er vi løbet ind i udfordringer, da de 

tre bud ligger markant over, hvad der var budgetteret med. Vi står over for at skulle bygge på et 
tidspunkt, hvor priserne på materialer stiger, og hvor håndværkerne har nok at lave, hvilket er 

medvirkende til at besværliggøre processen. Status er, at vi er i dialog med den håndværker, der 
kom med det bedste bud for at høre, hvordan arbejdet, heri prisen, kan optimeres til et 

tilfredsstillende niveau for begge parter. I skrivende stund afventer vi tilbagemelding. Imens ser  
vi på, hvad der er af alternative muligheder.  

 
De fysiske rammer har naturligt nok fyldt mest i bestyrelsen i løbet af året, men vi har nået de 
ting, der har været på dagsordenen. Vi ville dog gerne have været længere med f.eks. emnet de 7 
samfundsløfter, der er et projekt som Privateskoleforeningen har søsat, og som alle medlemmer 
skal implementere på deres skole med afsæt i skolernes værdigrundlag. Kort fortalt går det ud 

på, at skolen på syv udvalgte parametre skal opfylde nogle mål i et samfundsmæssigt perspektiv. 
Vi har bl.a. sat en stor del af det kommende bestyrelsesmøde af til at få taget hul på drøftelser 

om skolens samfundsansvar.  
 

Yderligere kan nævnes at bestyrelsen i årets løb har beskæftiget sig med, hvorvidt skolen skulle 
have tilknyttet en madskole for skolens 4.-6. klasser, udbudt af en ekstern udbyder, som et 

supplement til skolehjemkundskab. Bestyrelsens indstilling var yderst positiv på baggrund af det 
oplæg, som vi blev forelagt og den økonomi, der var i det. Det blev desværre ikke til  noget, da vi 

inden endelig aftale tog kontakt til Privatskoleforeningen for at høre, om der var noget til hinder 
rent juridisk for at tilknytte en ekstern madskole. Svaret her var, at det ikke var muligt, da det er 

skolen, der har undervisningspligten, og når madskolen skulle foregå hos den eksterne udbyder, 
ville det kræve, at der var en lærer med, hvilket ændrede de økonomiske forudsætninger for 
projektet.  

 
Corona: 
Vi er tilbage til normal hverdag, hvilket er fantastisk. Selvom det synes at være lang tid siden har 
coronaen også i dette skoleår spillet en væsentlig rolle. Dette er bedst illustreret ved de 

arrangementer, som desværre er blevet aflyst, bl.a. høstfest, julekoncert m.m. Selvom den 
seneste coronavariant heldigvis ikke var så hård, var anden omgang en hårdere omgang at 

komme igennem for skolen, da skolen i vintermånederne oplevede et sandt udbrud af corona 
både for elever og lærere. På sit højeste var vi helt nede på en elev i en klasse. Skolen havde i 

den periode svært ved at få skemaet til at hænge sammen, da der var mange lærere/pædagoger, 
der var lagt ned med corona. Det lykkedes dog takket være en utrættelig indsats fra skolens 
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daglige ledelse. Tak for det. 
 

Børnehave og vuggestue: 
I børnehaven og vuggestuen går det fortsat godt, og der er stor efterspørgsel på at få en plads i 

både børnehave og vuggestue. Der er ventelister så langt øjet rækker, hvilket vi kun kan være 
taknemlige for. Det er noget af en tillidserklæring og selvfølgelig også noget, der forpligter. Som 
nævnt ved sidste års generalforsamling er netop den store indskrivning og efterspørgsel i 
børnehave og vuggestue, årsagen til, at skolen står foran en udvidelse af de fysiske rammer, da vi 
flere år ud i fremtiden kan se, at der er stigende efterspørgsel på Privatskolen Nakskovs tilbud. At 

der er den efterspørgsel efter at komme i vores børnehave og vuggestue er en anerkendelse af 
det arbejde, der dagligt bliver gjort i børnehave og vuggestue. Så tak for det. Udviklingen er helt i 

tråd med den idé, vi har for hele vores organisation, hvor vi gerne vil tage imod børnene allerede 
fra vuggestuealder, videre i børnehave og slutteligt ind på skolen. Formålet er, at det enkelte 

barn derigennem oplever et trygt og genkendeligt miljø med blide overgange.  
 

Økonomi: 
Dorte vil senere komme ind på årsregnskabet for 2021. Jeg kan dog godt løfte sløret for, at 

skolen har en rigtig sund økonomi, bl.a. takket være nogle flotte resultater de senere år. 2021 er 
ingen undtagelse. Årsagen til de flotte resultater er, at vi generelt har fået flere elever over de 

senere år, samt at der til stadighed er fokus på omkostningsminimering. Omkostningsminimering 
skal ikke forstås som, at der spares på udgifter til eleverne. Tværtimod. Vi havde fornyelig haft 

vores revisor til regnskabsgennemgang, der nok engang kunne fortælle, at vi lå over 
gennemsnittet med sammenlignelige skoler, hvad angår penge, der bliver brugt i 
undervisningsøjemed.   
 
Afslutningsvis vil jeg gerne på bestyrelsens vegne gerne takke dem, der gør en forskel i 

dagligdagen, 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.  
 

Jeg vil hermed overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingens eventuelle kommentarer 
og spørgsmål. 

 
Pbv. 

Johnny Ottosen, bestyrelsesformand 
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