Referat af generalforsamling onsdag den 11. april 2012
Deltagere:

Flemming Eismark, formand
Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem
Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem
Annemarie Hellebek, bestyrelsesmedlem
Jan Kyhse-Andersen, bestyrelsesmedlem
Lena Høgh Eichler, bestyrelsesmedlem
Marianne Haarsted, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
Anders Lassen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Forhindret:
Referent:
1.

2.

Stina Wendt

Agenda
Valg af dirigent

Beretning ved
bestyrelsens
formand

Rektor bød velkommen til de fremmødte forældre og medarbejdere.
Henrik Sunekær blev foreslået og valgt som dirigent med akklamation. Henrik Sunekær konstaterede at den
ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet med 14 dages varsel og derfor var beslutningsdygtig.
Herefter blev ordet givet videre til formanden.
Bestyrelsesformanden byder først alle tilstedeværende velkommen til generalforsamlingen på Marie Kruses
Skole.
Det sidste år har været et aktivt og begivenhedsrigt år. Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder – og bestyrelsen har
sammen med den samlede ledelse, afholdt en bestyrelseskonference.
Bestyrelsens forretningsudvalg, som består af formanden og næstformanden har jævnligt holdt møde med rektor
og vicerektor for at planlægge bestyrelsesarbejdet og drøfte løbende sager.
Desuden har jeg som formand deltaget i en række møder med kommunen om parkeringspladsen og andre
møder om tilskuddet til Kometen.
Kommunalbestyrelsen og de ledende embedsmænd i kommunen har været inviteret til en informationsaften på
skolen hvor repræsentanter fra bestyrelsen og ledelsen orienterede om skolen.
Det har vi fået rigtigt meget ros for, og vi vil følge op med at holde tæt(ere) kontakt til det politiske liv i Furesø
kommune.
Det er efterhånden en tradition at bestyrelsen starter skoleåret med konference hvor bestyrelsen sammen med
ledelsen giver sig god tid til at drøfte et eller flere temaer.
I 2011 havde vi to temaer:



Hvordan plejer vi vore interessenter?
Sprog og internationalisering på skolen.

Som oplægsholder var en forældre Niels Folmann, inviteret til at give indspark til hvorledes skolen skulle pleje
sine interessenter. DET var interessant!
Efterfølgende har ledelsen udarbejdet en interessentanalyse som vi benytter som internt arbejdsdokument.
Desuden fik bestyrelsen et oplæg og efterfølgende drøftelse af sprog og internationalisering i
uddannelsessystemet ved prorektor Hanne Leth Andersen.
Begge temaer arbejder ledelsen videre med.
Økonomi:
Det økonomiske resultat for Marie Kruses Skole i 2010 blev et overskud på lidt over kr. 800.000,-.
Revisoren har, på det tidligere afholdte bestyrelsesmøde i dag, gennemgået skolens regnskab og har kun haft
rosende bemærkninger til dette. Mere om dette under det relevante punkt.
Bestyrelsen har indgået en resultataftale med ledelsen (den kan findes på skolens hjemmeside) og vi benytter
resultataftalen som et styringsredskab for bestyrelsen og ledelsen.
Skolen her er i god vedligeholdelsesstand. Vi bruger mange penge på at arbejde med det bygningsmæssige – og
også det æstetiske. Det mener vi, der er god økonomi i på den lange bane og glæder ansatte og elever i
dagligdagen.
Skolen har i det forløbne år haft drøftelser med kommunen om afslutning af parkeringssagen. Vi håber fortsat på
en mindelig løsning.
2012 bliver -hvadenten vi kan lide det eller ej- et skelsættende år for Marie Kruses Skole.
Frank Christensen forlader til sommer sin stilling efter 25år som rektor. Frank har været så loyal at advisere mig
om sin fratræden i god tid, men jeg har nu alligevel ikke rigtigt vænnet mig til tanken.
25 år. Tiltrådt som Danmarks yngste rektor og en fremragende indsats for Marie Kruses Skole.
Det kommer vi til at markere yderligere ved andre lejligheder.
Det har været en stor udfordring at finde en ny rektor til at løfte arven, men det er lykkes med succes.
Vi har gennemført en meget omfattende ansættelsesproces, med ekstern konsulenthjælp og mange god kræfter
har lagt skuldre til.
Ansøgerfeltet har været præget af stærke kompetencer, dels erfarne ledere i
centrale stillinger, dels yngre dynamiske kræfter med knap så meget ledelseserfaring.
17 kvalificerede ansøgere vidner om en stor interesse for det krævende job.
6 kandidater udvalgtes til 1. samtale.

Tre kandidater adskilte sig klart fra resten. De 3 gennemgik en omfattende tests og yderligere samtaler.
Efter 2. runde samtaler med ansættelse udvalget hvor aspekter fra tests og i
øvrigt "alt" kan drøftes, er det et enigt udvalg og enig bestyrelse nået frem til hvem der skal være den kommende
rektor på Marie Kruses Skole.
I morgen kl. 12.00 vil det blive offentliggjort hvem der skal være rektor fra det næste skoleårs start.
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak til skolens medarbejdere og ledelse for en god indsats og et
godt samarbejde i det forløbne år – og ikke mindst tak til jer forældre for den opbakning I giver skolen.
Der spørges til forholdet mellem Marie Kruses Skole og kommunen.
Flemming Eismark:

3.

Årsrapport for
2011 ved
økonomichef
Lars HolmNielsen

Vi er en integreret del af Furesø kommune, og byrådet er en meget vigtig faktor for os. Vi har selv valgt at have
en repræsentant fra byrådet i vores bestyrelse, Jane Isdal. Jane er meget dygtigt og vi er meget glad for at have
hende med i bestyrelsen. Fremadrettet vil vi fortsat være meget opmærksomme på at have en rigtig god
kommunikation og kontakt til Furesø kommune.
Resultatet for 2011 blev et overskud på 802.865 kr.
Vi har i 2011 haft det største elevtal nogensinde og derfor er både statstilskud og skolepenge steget pænt.
Hovedparten af den besparelse vi blev pålagt i 2010 i forbindelse med regeringens genopretningsplan tog vi i
2010, men 2011 er dog belastet heraf med 132.000. Derudover er aftrapningen af tilskuddet til privatskoler startet
således at vi i 2011 kun har fået 74 % i tilskud mod tidligere 75 %.
Andre indtægter har holdt sig på det sædvanlige niveau.
Løn udgifterne er steget som en konsekvens af flere elever i gymnasiet. Overenskomsterne har imidlertid ikke
givet nogen lønstigning i 2011, men de yngre lærere har selvfølgelig fået normale anciennitetsstigninger.
Undervisningsudgifterne er kun steget ganske lidt.
Den væsentligste post er afskrivninger på yderligere investeringer i smartbords.
Udgifterne til ejendomsdrift er steget med 600.000, primært til æstetik og klassemøbler.
Kantinedriften har ikke udviklet sig nævneværdigt.
Administrationsudgifterne er steget noget, heri ligger budgetterede stigninger på en række poster.

Væsentligst revision og lovpligtige arbejdsgiverafgifter.
Renteindtægterne i minimale på grund af renteniveauet, mens udgifter falder fordi vi har betalt afdrag på vores
gæld.
På balancesiden er vore anlægsaktiver faldet i takt med at vi har afskrevet på dem.
Omsætningsaktiverne er steget, hvilket mest skyldes flere likvide midler.
Egenkapitalen er naturligvis steget med det pæne resultat.
Kreditforeningsgælden er faldet i takt med at vi har betalt afdrag.
I pengestrømsopgørelsen kan man se at vi har et indtjeningsbidrag på 3½ mio. Udviklingen i omsætningsaktiver
og kortfristet gæld har givet yderligere 1,3 mio., således at driften i alt har givet 4,8 mio.
Af dem har vi brugt 2 mio. på afdrag og ½ mio. på investeringer.
Derefter har vi forbedre vor likviditet med 2,2 mio., således af vi ultimo har knap 7 mio. i likviditet.

4.

Rektors
redegørelse

Årsrapporten er blevet godkendt af bestyrelsen inden generalforsamlingen.
Marie Kruses Skoles værdigrundlag
Marie Kruse beskrev i 1866 i sin plan til en påtænkt pigeskole:
”Skolens opgave skal være at forberede barnet til livet. Skolen skal derfor søge at udvikle barnets naturlige evner
til den størst mulige grad af fuldkommenhed”.
Sådan ville vi ikke formulere det i dag, men grundlaget kan stadig bruges, netop fordi vi på Marie Kruses Skole
altid har koncentreret os om det enkelte barns sociale og faglige udvikling.
”Ej at synes – men at være” har været et grundprincip på Marie Kruses Skole i over 100 år.
I dag har vi formuleret skolens værdigrundlag i tre sætninger:
-

Faglighed, fordybelse og samarbejde
Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet
Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner

Det er værdier vi lægger vægt på i hverdagen i omgangen med hinanden og i undervisningen.
Det mest karakteristiske ved et år på MKS set med de pædagogiske øjne er den faste årlige rytme –alle de
mange ting der går igen. Det daglige møde mellem lærerne og eleverne. Ca. 60.000 timers undervisning om året
i dansk, matematik, religion, hjemkundskab, og meget mere.
Undervisningen brydes i løbet af året med morgensang middagssamlinger., juleafslutninger, fællestimer,
temadage, featureuger, lejrskoler i 3.kl.6.kl. 8kl.9.kl.10 kl. 2.g og 3.g ekskursioner, eksamensdage,
terminsprøver, sommerafslutninger, idrætsturneringer mm. Så den vinkel jeg vil have i mit indlæg er kun nogle

små hjørner af MKS. Jeg vil give et kort kalejdoskopisk blik over hele skolen, med særlig henblik på en kort
orientering om nyskabelser i år 2011
Hvis der er andre vinkler eller andre forhold der ønskes belyst er forsamlingen meget velkommen til at stille
spørgsmål
Kometen.
Vi har et forsat forbilledligt samarbejde mellem kernepædagogerne og lærerne.
Noget man i kommunen nu vil forsøge at få etableret på de kommunale skoler.
Vi har oplevet at det skaber helhed og sammenhæng i børnenes hverdag.
Som noget nyt deltager kernepædagogen også i klassens tid.
Der er forsat generelt udvikling indenfor en række områder i Kometen i værkstederne, rollespilovernatning, telt i
kolonier mv.
Førskoleforløb.
Vi modtager nu børn den 1.5 og 15.5.
Det giver de små nye en tryg start på institutionen og gør dem skoleparate.
Allerede ved afslutningen af bh.kl. kan elverne præsentere en skrevet ”avis”
Indskoling og mellemtrin
Trivselsundervisningen er i dette skoleår udvidet således at alle klasser fra bh.kl. -5 kl. modtager fast
trivselsundervisning af skolens trivselslærer.
Konfliktmæglingen er blevet et fast og særdeles brugbart redskab på Marie Kruses skole.
Tysk/fransk
Tysk og fransk er på forsøgsbasis ligestillet i dette skoleår. Det betyder, at elever, der starter i 5. kl. til august
2011 fra 1. januar 2012 henholdsvis får en lektion tysk og en lektion fransk om ugen gældende til og med 6. kl.
Ved juletid i 6. kl. beslutter den enkelte elev, hvilket af de to sprogfag han/hun vil fortsætte med i 7. – 9. kl.
Såfremt det skemateknisk er muligt, vil eleverne 6. kl. komme til årsprøve i det fag der afsluttes.
Læsestund:
Der er fokus på læsning på alle klassetrin på MKS.
Alle indskolingsklasser har i en årrække haft en ugentlig læsestund/fordybelsestime kun med læsning – kaldet
Stjernestund.
Udover den daglige læsning, er der i det nye skoleår fastlagt seks læsestunde, hvor alle elever fra bh.kl. – 10. kl.
fordyber sig i læsningen uanset fag. Dette tiltag er bl.a. iværksat for at udvikle elevernes kunnen i faglig læsning.
Skoleintra:
Al korrespondance mellem skole og hjem foregår nu via skoleintra.
 Forældre via forældreintra
 Elever via elevintra.

Debatforum:
Vi har åbnet adgang til Debatforum i forælreintra.
Både forældre og lærere kan oprette et eller flere debatfora til emner, der ønskes debatteret blandt forældrene i
klassen fx "Brug af mobiltelefoner" eller "Gode ideer til fødselsdage". Vi opfordrer alle til at holde en god tone i
debatten.
Smartboard:
Ved udgangen af dette skoleår er der etableret smartboard i alle klasser fra bh.kl. – 6. kl.
Skolemøbler:
Vi fortsætter stille og roligt med at udskifte de gamle skolemøbler med flotte nye!
Mange gode sociale arrangementer har fundet sted i løbet af året. Der er afholdt fester på de forskellige
klassetrin, temauger på tværs af klasser og årgange og den 26. april afholdes traditionen tro årets Forårskoncert.
Udskoling
Kommunen er udvalgt i Sundhedsstyrelsens kampagne Get Moving. Skolerne kan deltage med mellemtrins og
udskolingsklasser i forskellige aktiviteter. MKS bliver en del af den gruppe, der skal lave konditest på et
nyoprettet sundhedsspor i lokalområdet.
Vi har afholdt Vandreuger fyldt med: projektuger; fag-dage; prøveeksamen i fysik/kemi (9.kl.); emner på tværs af
fag og årgange (robot 7.kl)
Som noget nyt i år har vi afholdt 2 x mini café kruse (for 8+9.kl)
SSP-forældremøder kører for 5.-7. Kl., og som noget nyt, er det nu muligt at ønske et arrangement i 8. kl. Dette
blev ønsket i år, og det var gode forældrekræfter, der kørte det.
Udvekslingen har fundet sted. En enkelt klasse mangler der besøg i Holland. De rejser d. 14. april.
Vi har et super aktivt elevråd i Hovedskolen. De har haft et økonomisk overskud i år, som de har valgt at bruge
på fællestimearrangementer for 6.- 9. Kl. Bl.a. et besøg af en Speak-up-karavane, hvor det var demokrati og
processer, der var overskriften. Og hen over de næste par uger, kommer der en foredragsholder og taler om
digital mobning.
Vi har fortsat over 1100 på ventelisten til Hovedskolen.
Gymnasiet
Det har været et godt år i gymnasiet. Vi har haft gode søgetal og lavt frafald og vores elever klarer sig som
vanligt fremragende. Dette gælder både til eksamen samt til diverse konkurrencer. I de naturvidenskabelige fag
har vi elever med helt fremme i de afsluttende nationale konkurrencer i biologi, fysik, matematik og naturgeografi.

Talentgrundlaget er i orden: vores 1g´ere klarer sig flot ved EUSO – science- OL for 1g´elever og vi er en af de
skoler i landet, der sender flest elever til ATU – Akademiet for Talentfulde Unge. Vi har også deltaget i
sprogolympiader og to 2g-klasser har været med i samfundsfag-cup, hvor de skulle præsentere deres
spændende oplæg til nye integrationspolitiske tiltag for bl.a. formanden for kommunens børne- og unge udvalg.
Vi er meget privilegeret med de elever vi har i gymnasiet
Vi har de senere år satset på at styrke vores profil i bl.a. udbuddet af studieretninger, der nu har en klar scienceeller international profil og vi arbejder med studieretningsdage, studieretningsture mv. der skal styrke identiteten
og den faglige profil i studieretningerne. Men vi har ikke glemt fokus på den enkelte elevs trivsel. Vi har mange
elever, der stortrives og gode tilbud til dem, der har det sværere: vores lektiecafeer er velbesøgte, vi har stort
fokus på de få elever, der ikke får lavet tingene og vi har netop indgået et samarbejde med kommunens ungepsykolog om hjælp til elever, hvor livet er rigtigt svært.
Til elever der ikke kan få afleveret deres opgaver til tiden har vi etableret et såkaldt skivefængsel.
Vi har en meget selvstændig og dygtig elevgruppe.
På eget initiativ har de f.eks. i flere Weekender udsmykket dele af elevernes studiecentre.
Vi har i år fået oprettet enkeltfagskurser i matematik og fysik. Tilstrømningen har ikke været så stor som ønsket,
men dog nok til at det løber rundt.
Efter sommerferien er vi godkendt GSK-skole, (Gymnasialt Supplerings Kursus) hvilket betyder at de mange
studenter, der skal supplere deres studentereksamen med ekstra fag automatisk vil blive henvist til os, og det
forventer vi os meget af. Det kan forhåbentlig både bidrage til fortsat økonomisk konsolidering og til udvikling af
skolens faglige profil, ikke mindst i sciencebygningen, hvor undervisningen foregår.
Skolen klarer sig generelt godt på alle parameter.
Eleverne har nogle meget flotte resultater i læsetestene i de mindre klasser.
Ved afgangsprøverne ligger vi blandt de øverste 5 % af skolerne i DK
Selv i vores 10 klasser tager 87 % en gymnasial uddannelse efter 10. kl. på MKS.
Og resultaterne fra i sommer eksamen i gymnasiet var studentereksamensresultat endnu engang blandt de ti
bedste i Danmark.
Vi har haft en stor personaleudskiftning de senere år, da mange er gået på pension. Generationsskiftet er
forløbet upåklageligt og de mange nye lærere er faldet godt til og trives – samt bidrager til at udvikle skolens
pædagogik og faglighed
Vi har et meget lavt sygefravær blandt lærerne og medarbejderne.
Det er således rimeligt svært at skulle bevare pessimismen over børn og unge her skolen eller over
medarbejderne på stedet.
Da det jo er min sidste generalforsamling på skolen vil jeg tillade mig at slutte af med at takke for et særdeles
godt samarbejde med min bestyrelsesformand og med bestyrelsen og i øvrigt takke lærerne, øvrige

medarbejdere og specielt mine ledelseskollegaer samt ikke mindst de vidunderlige børn og unge på skolen og for
at have det privilegium at have haft det mest vidunderlige job jeg kunne forstille mig.

5.

Valg til
bestyrelsen

Med sådan en ledelse, medarbejdere og dygtige og dejlige børn og unge ser jeg fremtiden lyst i møde.
Vi har 2 bestyrelsesmedlemmer der er på valg til bestyrelsen.
Dette drejer sig om Mogens Wang Brolin og Lena Høgh Eichler
Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater til bestyrelsesposterne i henhold
til fundats.
Formanden kunne fortælle, at der ikke er fremkommet andre kandidater til bestyrelsen og kan ydermere fortælle,
at begge kandidater ønsker at genopstille.

6.

Valg af
suppleanter

Dirigenten kunne herefter konstatere, at Mogens Wang Brolin og Lena Høgh Eichler er genvalgt til bestyrelsen.
Den eksisterende bestyrelse træder derfor igen i kraft pr. 1. august 2012.
Dirigenten spurgte formanden om der rettidigt var fremkommet andre kandidater som suppleant til
bestyrelsesposterne i henhold til fundats.
Formanden kunne fortælle, at der ikke er fremkommet andre kandidater som suppleant, og kan ydermere
fortælle at begge kandidater ønsker at genopstille.

7.

Eventuelt

Dirigenten kunne herefter konstatere, at Michael Hauskou er første suppleant og Anne Marie Høyrup er valgt
som anden suppleant til bestyrelsen med virkning fra 1. august 2012.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var flere punkter under eventuelt.
Der spørges om vi bruger en intern eller ekstern revision.
Lars Holm-Nielsen:
Vi bruger en statsautoriseret revisor – Deloitte. Vi har forinden generalforsamlingen har besøg af revisoren, og alt
er i den skønneste orden.
Dirigenten afsluttede derefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

