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2013 har meldt sin ankomst, og det betyder, at vi fra bestyrelsens side er i gang med at gøre
status over året der gik, men samtidigt er vi også i gang med de sidste planer for året, der
kommer.

Den politiske skoledebat:
Hvis man følger den politiske debat omkring folkeskolen, så lyder det til, at nogle interessante
ting er under opsejling. Specielt mængden af tid, som eleverne skal bruge i skolen er til debat,
hvorfor begrebet heldagsskole er nævnte flere gange.
Det tyder derfor på, at den offentlige skolestruktur begynder at trække i retning af større
enheder, hvor eleverne skal bruge markant mere tid, end de gør i dag. Fra ledelsen og
bestyrelsens side er vi derfor begyndt at drøfte, hvilken betydning denne udvikling kan få for
vores skole.

Antal elever:
Som situationen er lige nu, så er der 173 elever på Lødderup Friskole, hvilket er elevrekord for
skolen. Vi er fra ledelsen og bestyrelses side glade for denne udvikling, som vi betragter som
et tegn på, at vi har en skole, som tilbyder noget anderledes, og dermed er et attraktivt
alternativ til folkeskolen.
173 elever – det betyder, at der er en del nye ansigter tilknyttet skolen. Det stiller krav til os,
som er mere erfarne i det, at have børn på en friskole, hvorfor vi fra bestyrelsens side håber,
at alle vil tage godt imod de nye elever og deres forældre.

Udvikling:
Selvom det går fornuftigt for skolen, så er der altid ting, som vi kan gøre bedre. Børnenes
rammevilkår, trivsel og faglige udvikling er nogle af de områder, som vi altid har fokus på,
hvorfor vi løbende arbejder på at udvikle skolen i en positiv og attraktiv retning.
I den forbindelse er vi begyndt at kigge på et par af hængepartierne i forbindelse med de
fysiske rammer, hvorfor vi muligvis begynder en renovering af toiletforholdene i mellemtrin og
overbygningen. I samme omgang kigger vi på mulighederne for at forbedre omklædnings- og
badeforholdene i forbindelse med gymnastiksalen.
Hvilke ting der kan lade sig gøre afhænger af de økonomiske rammer. Vi arbejder p.t. på at få
2012 regnskabet færdigt, samt udfærdiget det endelige budget for 2013. Herefter har vi et
bedre overblik over de ting, som er mulige i det nye år.
På bestyrelsens vegne
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