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SKOLEN VED HAVET 2021 – BESTYRELSENS BERETNING
Skoleåret 2020/21 går nu på hæld, der er ganske få timer tilbage af et år som på alle
områder blev endnu mere uforudseligt, foranderligt og udfordrende end forudset.
Heldigvis havde ledelsen og bestyrelsen sammen forudset, at vi kunne risikere en anden
bølge af covid19 med efterfølgende skolelukning til følge. Alle skolens medarbejdere
forberedte sig minutiøst på en situation med onlineundervisning som måske ikke ville
opstå, denne forberedelse skulle vise sig at blive guld værd. Næsten 4 måneders
onlineundervisning til de største elever blev det til, før de igen kunne mødes fysisk. Jeg
er umådelig stolt af den indsats alle skolens medarbejdere ydede i den periode, i forhold
til mange andre skoler kørte Skolen ved havet et ensartet, struktureret og indholdsrigt
onlinekoncept som på ingen måde kan matche den almindelige fysiske undervisning,
men var et nødvendigt og godt alternativ. En kæmpe tak herfra til alle ansatte for at
yde sit bedste i denne svære periode, også selvom det holdt rigtigt hårdt til sidst.
Skolens nye byggeri på Lyngbakken står nu næsten færdig, et byggeri som har givet
skolen et kæmpe løft hvad angår fysiske rammer, et byggeri vi som en lille skole med
rette kan være stolte af. Vi havde et fantastisk rejsegilde hvor også skolens udlejer og
kæmpe støtte Sven Togsverd deltog, - som altid var Sven glad, stolt og i hopla på
dagen. Det skulle desværre vise sig at blive sidste gang vi så Sven på skolen. Sven gik
desværre bort kort efter rejsegildet, men vil altid blive husket af skolen som
redningsmanden og en kæmpe trofast støtte da vores udbygning skulle finansieres og
effektueres.
2020/21 blev også året hvor tilgangen af nye elever tog raketfart og skoleåret var ikke
mange dage gammelt før bestyrelsen indså, at der skulle findes nye og større rammer
langt hurtigere end planlagt. Mange vil sige at det kunne vi let have forudset, men det
har altid været vores strategi, at man ikke skal sælge skinnet før bjørnen er skudt.
Allerede i august blev den første plan for køb af Vibehus lagt, men godkendelse af
bygninger til skolebrug er og bliver et kapitel for sig selv. Skolen hyrede nogle de bedste
advokater og arkitekter til at hjælpe os med denne proces, men alligevel kunne vi først
kort før jul indsende vores byggeansøgning til kommunen. Straks derefter indkaldte
bestyrelsen forældrekredsen til ekstraordinær generalforsamling som blev afholdt online
den 21. januar. Det var en kæmpe forløsning for bestyrelsen, at forslaget om køb af
Vibehus blev enstemmigt vedtaget. Skolens revisor gjorde os dog efterfølgende
opmærksom på, at det kunne blive meget svært at opnå finansiering af købet grundet
skolens negative egenkapital, samt en general negativ holdning til privatskoler i den
finansielle sektor. Det skulle desværre vise sig at holde stik. Flere
realkreditinstitutter/banker ville end ikke vurdere projektet. Vi har siden skolens start
haft en god relation til Danske Bank og sidst i maj fik vi endelig tilsagn fra Danske Bank,
således købet nu endelig kan tinglyses, på for skolen meget fordelagtige finansielle
vilkår, som passer perfekt til skolens økonomiske og finansielle strategi. Det betyder dog
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at vi fremover må regne med at yderligere låneoptagelser igen vil kræve et stort
forarbejde og kun kan ske efter flere år med virkelig gode positive resultater.
Skolens økonomi har udviklet sig som forudset resultatet for 2020 blev et overskud på
DKK 645.000,- som dog var lidt under budget, men også indeholdt markante
ekstraordinære omkostninger i forbindelse med covid19 tiltag samt byggerådgivning.
Når vi sidder her i dag er skolens negative egenkapital væk og vi fortsætter med at
bygge vores økonomiske fundament stærkere og stærkere for hver dag der går. Med
den elevtilgang vi oplevede i 20/21 og næsten udsolgte opskrivningsbog for de næste 3
år, er grundstenen lagt til så småt, at kunne drømme videre om yderligere personale til
brug før øget faglighed samt egne forhold til idrætsundervisning. Det er dog stadig
bestyrelsens pligt at udvise økonomisk rettidig omhu, således at vi altid selv fremover
kan træffe udviklingsbeslutningerne og ikke være afhængig af andre.
Skolen har på få år udviklet sig fantastisk og ja, der er også lavet fejl, men når man har
vækstet mere end 700 % på knapt 4 år så vil der altid være ting der ikke helt følger med,
men det er selvfølgelig der vores fantastiske leder Charlotte og viceskole leder Mette i
samarbejde med bestyrelsen de næste år skal fastsætte, fastholde og udvikle de
undervisningsrammer, traditioner og regler, som skal udvikle Skolen ved havet til uden
sammenligning, Halsnæs bedste skoletilbud.
Privatskoler er helt afhængige af statsligt tilskud, ingen tilskud ingen skole. Derfor må vi
desværre i fremtiden sørge for at forældrebetalingen justeres løbende da den
nuværende regering absolut ikke kigger vores vej når man taler om øget tilskud og
vilkår. Samtidig bakker Skolen ved havet 100 % op omkring Privatskoleforeningens tiltag
” Fælles kodeks for samfundsansvar ” Der vil fra skolens side løbende blive arbejdet med
dette kodeks, det skal være synligt for alle hvordan Skolen ved havet forholder sig til
samfundsansvar og der vil blive igangsat undervisningstiltag til at understøtte denne
proces ligesom vi i dagspressen vil gøre opmærksom på, at vi som skole tager præcis
det samfundsansvar som folkeskoler også gør. Dette er et projekt i som forældre vil
komme til at høre meget mere om.
Øget synliggørelse af hvordan vi som privatskole arbejder vil også ligge højt på
bestyrelsens dagsorden det næste år. Bestyrelsen har kigget indad og vil fremover
forsøge, at informere langt bedre, være mere åbne om tiltag og projekter samt sidst og
ikke mindst være mere synlige på skolen ved arrangementer og forældremøder. Vi
oplevede blandt andet en god og sund dialog fra forældrekredsen omkring
skolekontrakerne. Vi vil i højere grad fremover forsøge at informere mere detaljeret om
bestyrelsens arbejde i form af nyhedsbreve samt mere informative bestyrelsesmøde
referater.
En særlig tak skal lyde til hele bestyrelsen, næstformand Tilde Heding, Flemming
Pedersen, Claus Heerwagen, Angelika Schram-Andersson samt suppleant Maja Møller.
Det har været en fornøjelse af være formand for en bestyrelse som aktivt deltager,
kæmper og arbejder positivt og konstruktivt imod samme mål, at gøre vores skole til
først kommunens bedste skole og senere måske verdens bedste skole. Vores
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allesammens skoleleder Charlotte Hertel Kristiansen. Der findes simpelthen ikke
superlativer nok til at beskrive din betydning og indsats for Skolen ved Havet. Du har
fået sammensat et fantastisk engageret hold af medarbejdere som vi alle kan være
stolte af og glade for. Det er ingen let opgave du har været på det seneste år og jeg
glæder mig særligt til, at du fremover kan koncentrere dig 100% om driften og ledelsen
af skolen, også selvom jeg ved at du har et kæmpe hjerte der banker for undervisning. Vi
har virkelig behov for dig som motor og motivator, så jeg er sikker på, at du kommer til
at trives i din nye rolle.
Når vi forhåbentlig snart har de sidste bygningsdetaljer på plads på både Vibehus og
Lyngbakken vil bestyrelsen gå i gang med forbedrende tiltag af udendørsfaciliteterne på
skolen, der venter her et stort arbejde forude. Vi drømmer stort på skolen og derfor er
ambitionerne selvfølgelig også store når vi taler både udendørs og indendørs faciliteter,
og de skulle selvfølgelig gerne have været på plads i går. Igen må vi desværre hele tiden
skelne til vores økonomi, og derfor vi vil fremover blandt andet arbejde på, at finde flere
og større sponsorer til nogle af vores projekter. Derfor må alle i og omkring
forældrekredsen gerne medvirke til at finde nye sponsorater, sammen kan vi flytte rigtig
meget.
Slutteligt skal herfra lyde en rigtig god sommer til alle med håbet om et nyt og
forhåbentligt mindre udfordrende år 2021/22.

