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Fra bestyrelsens side er vi i fuld gang med at arbejde for god udvikling af skolen og
dermed en sikring af kvaliteten i dagligdagen for de parter, som har deres gang på skolen.
Udfordringer på økonomien - igen
Omkring det økonomiske for skolen, så er situationen den samme, som det har været i alle
de år, som jeg har siddet i bestyrelsen, nemlig at der fra politisk side ligges pres på
økonomien vha. faldende tilskud. Endvidere ser vi, føler vi i bestyrelsen, en stigende
tendens til lokalpolitisk modarbejdelse af friskolekulturen på Mors, hvorfor det bliver svære
for bl.a. Lødderup Friskole af tiltrække nye elever.
Disse ting skinner igennem, når man, som vi er igang med nu, ligger budget for de
kommende år, hvorfor vi er igang med at vurdere tiltag, som kan sikre en fornuftig
økonomisk udvikling for skolen, også i fremtiden.
Vedligeholdelse og renovering
Selvom der kan være udsigt til en lidt mere trængt økonomi, så er det stadigvæk
nødvendigt at vedligeholde og renovere skolens bygninger og udenomsareal, hvorfor vi er
igang med den tidligere nævnte renovering af omklædningsrummene. Vi har valgt at
prioritere dette område, da det har været meget tiltrængt igennem en længere periode.
Strategi - 2018 udvalget
Vi har nu været igennem alle klassetrinene på skolen samt lærerne omkring de
dialogaftener, som skulle give udvalget noget input til det fremtidige arbejde med
strategien for skolen.
Vi mangler blot børnehaven, hvor vi også planlægger at afholde en aften, da vi fra
bestyrelsens side ser børnehaven, som en vigtig del at det produkt, vi kan tilbyde, nemlig
skolegang fra børnehave til endt folkeskole.
Det har været en positiv oplevelse og der er kommet en del input, som vi helt sikkert vil
tage med i den fremtidige process.
Et af de ting, som vi har lagt mærke til er, at vi egentlig har en vældig god skole, hvor
lærerne og eleverne virker til at have det godt, hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for
fremtiden. Men nu skal vi ikke bruge det som en sovepude, da konkurrencen indenfor
skoleområdet er hård her på Mors.
Projekt - Lykkelige Landsbyer
Fra skolens bestyrelse er der en deltager, som sammen med folk fra FLUIF har været til
et Foredrag/Projekt omkring udvikling af landsbyer. I den forbindelse er skolen i
samarbejde med FLUIF blevet udvalgt til at arbejde videre med et projekt omkring en hal
og området omkring FLUIF og skolen, som kan komme skolen, FLUIF og omegnen til
gode.
I den forbindelse kunne det være en god ide, hvis vi fik nogle ideer fra jer derude omkring
hvilke ting, som kan være med til at gøre sådan en hal til et sted, som vil sætte området på
landkortet og give mere liv til skolen, FLUIF og selve området. Evt. ideer kan sendes til

Undertegnet på monzniel@gmail.com, hvorefter de vil blive en del af det grundlag, som
der laves et ideoplæg af.
Jeg tror det var alt for denne gang.
På bestyrelsens vegne
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