Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens
generalforsamling mandag den 23. april 2018
Hermed bestyrelsens beretning for kalender- og regnskabsåret 2017.
Det er en stor fornøjelse at aflægge beretning efter et år med gode tiltag og tilhørende resultater. En
beretning, der gerne skal give den klare opfattelse, at vi er på rette vej; omend ikke i mål. Vi skal turde at
have et højt ambitionsniveau og i fællesskab stræbe efter den bedst mulige skole for vores børn.
Som skole og bestyrelse er vi mod slutningen af vores tre-årsplan, omfattende 2016-2018, omhandlende de
strukturelle såvel som de pædagogiske tiltag. Bestyrelsens ansvarsområde er forankret i den strukturelle
strategi – skolelederen har ansvaret for den pædagogiske strategi. Disse planer har i høj grad skabt overblik
og været med til at sætte fokus på vigtige emner. Som skole har vi fortsat den gode udvikling og fremdrift
som bestyrelsen også fremhævede på sidste generalforsamling. Den korte variant er at samlet set går det
godt – men vi må gerne blive endnu bedre.
Beretningen knytter sig til kalenderåret 2017 og følger dermed regnskabsåret. Vi begynder beretningen i
februar 2017, hvor de store klasser endnu engang opførte en storslået musical, som også tog udgangspunkt
i temauger om perioden halvtredserne. Musicalen ”All Shook Up” var uomtvisteligt en succes og viste hvad
man i fællesskab kan udrette. Sådanne erfaringer med samarbejde er nyttig og vigtig læring. I tråd med
dette afholdte vores efterskole i marts et såkaldt big setup arrangement, som er et koncertarrangement
hvor alt udføres af eleverne. En stor tak til de mange, der lægger de mange kræfter i disse produktioner.
Sejergaardsskolen bidrager aktivt til at formidle meget forskelligartet kultur – og det lige midt i Tølløse. Vi
vil gerne rette en stor tak til vores musikskoleleder Holger Beck, som er drivkraften bag de forskellige
koncerttilbud, hvor man bl.a. har kunnet opleve Wafande, Cæcilie Norby og Ole Kock Hansen (og skolens
bigband), og Rugsted & Kreutzfeldt. Sådanne arrangementer bakkes op af det lokale erhvervs- og
foreningsliv – tak for det gode samarbejde. Og så er det her på sin plads at takke de mange frivillige der
hjælper til og støtteforeningen ’Sej Musik’, som altid stiller op.
I 2017 fik skolen også en meget fin donation fra ”Marie Hesseldahl og Louise Høyers Fond af 1963” i form af
et koncertflygel, der blev markeret med en fremragende koncert.
Skolens fysiske rammer er vigtige og disse er en del af vor føromtalte strategiplan. Vi havde som
målsætning at lave en samlet helhedsplan for skolens ude-arealer så disse i langt højere grad hænger
sammen og indgår i den samlede læring og sansning – og gør en gåtur på skolen til en sammenhængende
positiv oplevelse. Planen er realiseret under navnet ”Ude-Liv”, og i 2017 har vi indgået aftaler med to
arkitektfirmaer om implementeringen af planen. Vi er så småt gået i gang, herunder også med
trafikregulering hvor vi har en konstruktiv dialog med Holbæk kommune. Begrundet i økonomiske hensyn,
vil ”Ude-Liv” blive implementeret etapevis.
For bestyrelsen er det vigtigt at skolens elever inddrages i beslutningsprocesser – det er med til at forme et
demokratisk sindelag. Repræsentanter fra elevrådet mødes med bestyrelsen og vi lytter på de emner eller
problemstillinger, der optager eleverne. Eleverne inddrages i fx planlægningen af Ude-Liv og det vil de
fortsat blive i takt med etapernes udførelse. Endelig har elevrådet fået eget budget de kan disponere – det
bliver interessant at følge hvilke aktiviteter de ønsker at investere i.

Vi har en blandet bygningsmasse og selv om bestyrelse og ledelse har en vedligeholdelsesplan, så dukker
der desværre uforudsete skader op som akut må udbedres. Vi har desværre haft nogle vandskader, som
altid griber forstyrrende i hverdagen, men heldigvis er disse udbedret. Det minder os om, at vi fremadrettet
fortsat skal bestræbe os på at have en robust økonomi, hvor sådanne hændelser ikke påvirker vores
kerneydelse – som jo er undervisning!
På Sejergaardsskolen tager vi mod elever der er motiverede for at lære – helt i tråd med vort
værdigrundlag. Nogle elever har behov for ekstra faglig støtte og vi har både infrastruktur og ressourcer til
at yde den ekstra støtte. I 2017 anvendte vi hvad der svarer til en ekstra medarbejder på dette område.
Som det fremgår af vort værdigrundlag ønsker vi at udfordre den enkelte elev: Og her er der i udskolingen
dygtige elever som har glæde af en ekstra udfordring gennem TalentCamp. Vi har gennem nogen tid haft en
del elever afsted, og tilbagemeldingerne er positive. Initiativet er kommet for at blive. Faktisk har vi i 2017
selv været vært for en Camp (med elever fra hele landet) – noget vi også vil fortsætte. Vi vil gerne bidrage
til en opfattelse af at det er OK at være god til noget, uanset om det er klaver, matematik, tennis, engelsk
eller noget helt andet.
På skoleskemaet står de fag vi naturligt forbinder med en skoledag i fx ottende klasse. Men der kan jo være
emner eller fag, der overlapper forskellige områder, eller som ikke findes på skemaet. I 2017 har vi forsøgt
at etablere såkaldte valgfag, der typisk drives af en ildsjæl (på lærersiden). Elever kan stifte bekendtskab
med nye områder og der arbejdes på tværs af klassetrin. Dette tiltag vil vi også fortsat dyrke.
Sejergaardsskolen placerer sig i den absolut gode ende i diverse statistikker for eksamensgennemsnit. Det
kan ikke gentages ofte nok at vi har og vil fortsat prioritere at have topmotiverede og dygtige lærerkræfter,
som har fået og fremadrettet kan få det allerbedst frem i eleverne. Vi har således givet eleverne – vore
børn – det bedst mulige fundament til deres videre ungdomsuddannelse balanceret mellem boglige og
menneskelige egenskaber.
”Vi fokuserer på et højt fagligt niveau understøttet af en mangfoldighed af aktiviteter, hvor musik spiller en
særlig rolle,” som det tydeligt står i vort værdigrundlag – det er altså en del af skolens DNA. Hvordan
bidrager musik så til læring? For at få uddybet dette spørgsmål inviterede skolen professor, hjerneforsker
og musiker Peter Vuust, Århus Universitet, og som forsker i dette område, til at holde foredrag over dette
spørgsmål. Det var et aldeles fremragende foredrag som på en kritisk, men også konstruktiv facon, er med
til at bekræfte vores tilgang. Foredraget var en del af ledelsens årlige møde med forældrekredsen, og det er
derfor overraskende at fremmødet var begrænset. Her må jeg lige henvise til værdigrundlaget igen (det
forpligtende skole-elev-hjem samarbejde), og kraftigt opfordre forældrekredsen til bakke op om og møde
op til sådanne arrangementer.
Vores efterskole, Sejergaardens, har i 2017 arbejdet med implementering af nye linjefag, og selv om det har
betydet ændringer i dagligdagen, er det taget positivt imod blandt lærere, elever og forældre. Vores
afdelingsleder Claus er i fuld gang med at implementere den nye strategi han fremlagde ved årets
begyndelse, og bestyrelsen følger med tilfredshed udviklingen.
Økonomi er vigtig for en skole, som et solidt fundament for alle aktiviteter og en sikker fremtid. Vores
økonomi er stærkt koblet til antal elever, hvorfor både talstærk indskrivning og fastholdelse er vigtigt, og
det har vi konstant fokus på. Vi har en god, faktisk fremragende, skole. Den fortælling må alle, også jer
forældre, gerne være med til at bringe videre.

Skolens resultatopgørelse for 2017 udviser et resultat på 0,5 mio. kr. og skolens balance pr.31. december
2017 udviser en egenkapital på kr.27,0 mio. kr. Årets resultat er på 0,5 mio. kr. hvilket er 1,5 mio. kr. bedre
end resultatet i 2016. Denne forandring skyldes primært omkostninger i forbindelse med den omlægning af
skolens langfristede gældsposter, der fandt sted i efteråret 2016. Sammenlignes 2017 med 2016 uden disse
særlige omkostninger er 2017 resultatet 0,5 mio. kr. lavere end det ”rene” driftsresultat for 2016.
Revisor vil i detaljer redegøre for regnskabet om lidt.
Skolen har indrapporteret et gennemsnitligt elevtal i dagskolen på 447, 190 børn i SFO og 52 for
efterskolen. Det er lige knapt tilfredsstillende, og vi arbejder på at dagskolen og særligt efterskolen kommer
højere op og dermed udnytter skolens ressourcer optimalt. På musikskolen kan vi som altid melde om stor
tilslutning og rigtigt mange elever.
Der er i dagsordenen valg til bestyrelsen og på valg i år er næstformand Anders Larsen, som ikke modtager
genvalg (yngste barn dimitterer). Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne sige Anders en stor tak for en kæmpe
indsats gennem mere end ti år, herunder en særlig stor indsats som formand (2015-2017) og personligt for i
dette år at videregive sine erfaringer til undertegnede. Bestyrelsen foreslår Søren Rasmussen valgt til
bestyrelsen. Jacob Jensen har valgt at træde ud af bestyrelsen og hans post er jf. vedtægterne overtaget af
Nanna Rasmussen (suppleant). Som ny suppleant foreslår bestyrelsen Linda Marie Nyholm. Bestyrelsen
består derudover af undertegnede, Trine Borre, Annie Axelsen og Bendt Ole Løike, sidstnævnte som
repræsentant for elevforeningen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle skolens ansatte for et godt og konstruktivt
samarbejde. Ligeledes vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelseskolleger for samarbejdet i det forgangne år.
Endelig vil jeg gerne sige tak til elevforeningen for samarbejdet, engagementet, og for uddelingen af elevprisen.
Jeg indstiller med disse ord beretningen til Generalforsamlings godkendelse.
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