
Skolebestyrelsens årsberetning for Morten Børup Skolen 2018/2019 

 
Et skoleår er jo gået stærkt, når man ser tilbage på det.  

Vi opfordrer alle til løbende at følge med i vores referater, hvis man har brug for et kronologisk 
overblik over bestyrelsens arbejde. I beretningen vil vi prøve at lægge vægt på alt det, vi synes 
fylder eller skal fylde i vores arbejde med skolen. 

 
Først og fremmest har vi jo fået en del nye ansigter i bestyrelsen, på forældresiden er Martin Ipsen 
Pedersen, Lisbeth Gasbjerg og Jimmy Søndergaard trådt ind i bestyrelsen. Også på både elev- og 
personalesiden er der kommet nye repræsentanter. Når der sættes et helt nyt hold, så kræver det 
i sig selv tid, så derfor har bestyrelsen også brugt tid på at arbejde med fælles visioner og mål. 

Årets arbejde 
Ud over bestyrelsens obligatoriske opgaver og pligter, bl.a. at føre tilsyn, fastsætte principper, 
godkende budget, fastsætte ordensregler og værdiregelsæt og udtale sig vedr. spørgsmål som 
kommunalbestyrelsen forelægger, har bestyrelsen udarbejdet en kompetencemodel – hvor ”Den 
ambitiøse skolebestyrelse på Morten Børup Skolen” var temaet. Inspirationen hentede vi fra 
skolens arbejde med ”Den professionelle medarbejder”. 
 
Derudover har bestyrelsens arbejdsgrupper udarbejdet opgavekommissorier inden for de fire 
fokusområder, der blev valgt sidste år ved denne tid: Medarbejdertrivsel, Fællesskabs-skabende 
aktiviteter, Åben skole, Ekstern kommunikation og vi har fornyligt besluttet os for, at bestyrelsen 
arbejder videre med tre af dem, nemlig: Kommunikation, Stolthed og Åben skole i kommende 
skoleår. 
 
Medarbejdertrivsel er stadig interessant for bestyrelsen, for vi er fortsat af den klare 
overbevisning, at et personale i trivsel er grundlaget for en god skole. Hvis personalet ikke trives, 
når vi ikke langt med elevernes trivsel og undervisning. Vi ser løbende på personalefraværet, og vi 
kan heldigvis konstatere, at fraværet har været faldende, og at fraværsprocenten er under 
gennemsnittet i Skanderborg kommune. Vi oplever, at ledelsens fokus på medarbejdertrivsel har 
båret frugt, når man samtidig med en ret presset økonomi og opsigelser kan formå at bringe 
fraværet ned. Derfor har vi fuld tillid til det arbejde, der foregår, og vi vil selvfølgelig stadig følge 
udviklingen nøje og også lytte til medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen. 
 
Fælleskabsskabende aktiviteter arbejder vi videre med. Vi er af den klare overbevisning, at en 
stærk fællesskabsfølelse fremmer trivsel, sammenhold og dermed i sidste ende også læring. I år er 
der eksempelvis for andet år i træk afholdt den store skolefest, et arrangement der stadig er ved 
at finde sin form, men som igen var en stor succes med masser af opbakning fra både elever og 
forældre. 
Der har også igen, i samarbejde med Sct. George gården, været afholdt 24 timers løb. Det er nu 
ved at være en mere veletableret tradition, som de større elever glæder sig til og nyder, og hvor 
indskolingen og mellemtrinnet slutter af med et fantastisk motionsløb fredag inden efterårsferien i 
samme skønne rammer. 



 
Den åbne skole/mere erhvervssamarbejde har bestyrelsen gennem flere år ønsket at have mere 
fokus på, da vi mener, at det kvalificerer de unges viden om fremtidige erhverv og hvilke 
ungdomsuddannelser, som de skal stræbe efter. En landspolitisk ændring i valgfagene fra 
skoleåret 19/20, og Morten Børup Skolens tiltag til forskellige samarbejder både med 
ungdomsuddannelser og forskellige erhverv glæder bestyrelsen, og vi ser frem til at følge det 
kommende skoleår. 
 
Ekstern kommunikation er ekstremt vigtig; Især hvordan taler skolen til forældrene? , og hvordan 
taler forældrene til skolen? Her er ledelsen langt foran ved igen og igen at invitere ind i 
maskinrummet bl.a. i form af faste møder med nuværende 4. årgangs forældre, men også ved her 
i april at afholde et åbent forældremøde vedr. forældreforventninger til Aula, den nye 
skolekommunikationsplatform. 

Økonomi 
Når vi kigger tilbage på skoleåret 2018/19, så bliver vi også nødt til at nævne økonomien. 
Det er ikke nogen hemmelighed, at skolen har haft et underskud i år, det er der desværre flere 
sammenfaldende årsager til. Skolen har været gennem en længere periode uden en administrativ 
leder, forudsigelsen af elevtal inden skoleårets start holdt ikke stik, lærerlønningerne er blevet 
justeret, og skolen har fået en ekstra regning, fordi man på kommunalt plan i Skanderborg 
ekskluderer lidt over 5 % af eleverne til grundskolen. Derudover har der været en stor 
engangsudgift til udvidelse af skolens net kapacitet. Det betyder desværre alt sammen, at skolens 
økonomi vil være presset de næste par år.  

Vi er nu i fuld kontrol over ’skaderne’, dvs. selvom vi ikke overholder budgetterne, har 
fagsekretariatet og bestyrelsen fuld tillid til de tiltag, som skolen har igangsat for at komme i nul 
igen. Skolens dygtige administrative leder håndterer økonomien sammen med den øvrige ledelse 
og skolens økonomiudvalg, hvor bestyrelsen også har en repræsentant, følger udviklingen tæt.  

Et skolebudget er i høj grad afhængig af elevtallet, og heldigvis oplever vi lige nu en positiv søgning 
til Morten Børup Skolen. 
 
Skolens økonomi er jo ikke bare et udtryk for fejlskøn og uforudsete udgifter, men det er i højeste 
grad et udtryk for, hvor presset skolernes økonomi er generelt i Skanderborg Kommune, som 
fortsat har en af landet laveste gennemsnitspriser pr. folkeskoleelev. 
 
Når vi samlet ser tilbage på skoleåret, så er der selvfølgelig ting, vi kunne have ønsket var bedre, 
herunder især økonomien. Det er jo også pga. økonomien, de fleste forældrehenvendelser til 
bestyrelsen er kommet, fx i form af klassesammenlægningen på den kommende 8. årgang. 
Som bestyrelse er det jo ikke os, der driver skolen og træffer de konkrete beslutninger, men vi har 
fuld tillid til, at skolens ledelse træffer de bedste beslutninger for skolen samlet set, og vi har 
samtidigt stor forståelse for, at man kan undre sig over beslutninger, når det går ud over ens egne 
børns klassedannelse. Men det er også vigtigt for os at tilføje, at vi faktisk heldigvis også hører fra 
dem, der er godt tilfredse og som udtrykker deres tillid til både ledelse og personale også mht. 
disse klassesammenlægninger. 



En tak 
Bestyrelsen finder overordnet set, at vi har gode eksempler på, at Morten Børup skolen er et 
rigtigt godt sted at være - og lære. Vi er stolte af personalet på Morten Børup skolen, det gælder 
både lærere, pædagoger, teknisk/administrativt og ledelse, som knokler hver eneste dag for, at 
give vores børn den bedst mulige skolegang, en stor tak for den indsats.  
Den samme tak skal lyde til jer forældre, der dagligt støtter op om jeres børns skolegang.  

Vi oplever stor opbakning både i form af jeres daglige samarbejde med pædagoger og lærere, 
jeres deltagelse i klasse/forældre/trivselsråd, jeres villighed til at bakke op, når der er brug for en 
ekstra ’logistisk’ indsats eller andet og ikke mindst opbakningen til Forældreforeningen da man via  
crowdfunding søgte støttebeløb til ”Den grønne skolegård”.  

En skole med en stærkt presset økonomi som vores er særligt afhængig af forældrenes villighed og 
evne til at give en ekstra hånd, og her er skolen også rigtigt godt stillet med den utroligt gode flok 
af forældre, vi har. 

Bestyrelsen ser frem til det næste års arbejde fuld af fortrøstning også på det næste års 
udfordringer. Vi forventer ikke, at vi igen skal igennem afskedigelser, for vi ved godt, at det 
trækker utrolige veksler ikke bare på de opsagte medarbejdere, men også på de kolleger som er 
tilbage og sidst men ikke mindst, skaber det uro, når elever mister ”kendte voksne”. 

Vi glæder os til at se fremad  sammen med eleverne, personalet ledelsen og ikke mindst alle jer 
forældre. 

 

Mvh 

Michael L. Rasmussen 
Formand for skolebestyrelsen 
Morten Børup Skolen 
 


