Ringsted Lilleskole
Fordi vores børn er vigtige

Ringsted d. 22. april 2021

Kære generalforsamling på Ringsted Lilleskole
Endnu ét år er gået i skyggen af COVID-19. Vi ser forhåbentlig frem til færre
restriktioner i takt med forårets komme og udrulning af vaccinationer.
Der er ingen tvivl om, at skolen siden sidste generalforsamling - ligesom resten af
samfundet - har måtte affinde og indrette sig efter de omskiftelige restriktioner på
skoleområdet. Det er nødvendigt. Det ved vi alle. Skolen har fulgt og efterlevet alle
retningslinjer som sundhedsmyndighederne og undervisningsministeriet har
udstukket. Det er ikke lige populært hos alle. Det er desværre politik og
restriktionerne er ikke altid logiske eller forståelige.
Under alle de omskiftelige restriktioner har vi i bestyrelsen og skolens ledelse haft in
mente, hvilken påvirkning omskifteligheden har på vores børn. Ikke alle børn har
godt af skift af regler hele tiden, og det er også svært for lærerne hele tiden at skulle
lægge undervisningsformen om og sørge for at eleverne er med hele vejen.
Vi vil godt være med hele vejen, men det er simpelthen ikke altid praktisk muligt at
gennemføre f.eks. udeundervisning i flere dage ad gangen, når eleverne iflg. reglerne
ikke engang må være i pavilloner. Så bliver det svært at søge læ eller ly for vind eller
regn. Vi håber fortsat på, at skoleåret ender tæt på en normal hverdag og krydser
fingre for, at skolen åbner normalt efter sommerferien.
Alle ændringer, som følge af restriktioner, har ikke kunne lade sig gøre uden skolens
ansatte, som har været omstillingsparate fra det ene øjeblik at gå fra virtuelle
classrooms til undervisning på skolen. Eller nødpasning eller nødundervisning i regi
af Oasens personale. Det har også krævet et stor overblik og parathed fra skolens
ledelse og administration til at lægge skemaer om, rykke rundt, flytte timer osv. Intet
skidt er dog godt for noget, for skolens serviceafdeling har haft ro til at færdiggøre en
masse projekter i de tomme lokaler imens. Derfor skal der fra skolens bestyrelse lyde
en stor tak til skolens ansatte og ledelse for at have navigeret så flot igennem
restriktionerne.
Elever og forældre har også kæmpet - og kæmper fortsat- sig igennem hjemmeskole,
links, der ikke virker, elever, som savner deres kammerater, og elever, som har svært

ved at fastholde interessen foran skærmen, masser af informationer, mundbind og
test, test og atter test. Alle kæmper deres egen kamp mod COVID-19. Heldigvis har
vi stort set holdt smitten fra skolen, og har afbødet alt for mange nedlukninger.
Bestyrelsen ved også, at I forældre har holdt elever hjemme ved den mindste
mistanke om smitte, og både elever og forældre har overholdt alle retningslinjer,
selvom I ligesom os synes nogle af dem er tæt på overkill. Derfor vil vi i bestyrelsen
også sige tak til elever og forældre for at holde ud og holde afstand, og for at følge
skolens retningslinjer. Det er med til at holde skolen i gang.
Da vi var samlet for ca. 10 måneder siden til den sidste generalforsamling vidste vi
ikke, hvor vi endte økonomisk for året 2020. Vi vidste, at skolen havde og ville få
ekstra omkostninger til rengøring, indretning af udeområder og anskaffelse af
undervisningsmateriale m.m. Vi vidste også, at ca. 10 elever som direkte følge af
COVID-19 var eller ville stoppe i nær fremtid. Det er ikke muligt at tilpasse
omkostningerne i takt med nedgangen i elevtallet lige så hurtigt. Derfor var vi nødt til
at præsentere et revideret budget for 2020, som vidste tæt på et 0-resultat. Vi var på
det tidspunkt faktisk glade for, at det ikke var et stort negativt tal selv om
usikkerheden i elevantallet var meget stor.
Heldigvis gik det ikke helt så galt som ventet. Faktisk er skolens resultat for 2020 lidt
bedre end det oprindelige budget. Resultatet gemmer dog på nogle forskydninger,
som ikke ses af resultatet. F.eks. har ekstra omkostninger i form af rengøring osv. for
Corona udgjort omkring 215.000 kr. i direkte omkostninger. Skolen har hertil fået lidt
refusion af det offentlige. Der har været stigende omkostninger til vikarer, da
opdelingen af elever tidligere bekostede to lærere pr. klasse. Herudover blev der
sparet ekstra på omkostninger til undervisning, da vi ikke vidste, hvor vi endte i 2020,
og en positiv effekt på skolens feriepengehensættelse har alt sammen bevirket, at vi
har fået et pænt resultat for 2020 på 0,5 mio.kr.
Det skal også nævnes, at skolen har haft en pæn elevtilgang siden sidste
generalforsamling, og der er flere elever på vej til skolen. Så vi er nu igen over 200
elever på skolen. Vores værste forhåbninger sidste år blev dermed vendt til positive
fordele. Vi byder også snart velkommen til 22 spirer, som starter til maj inden de skal
begynde i 0. klasse. Vi er derfor fortrøstningsfulde om, at elevtallet igen stabiliserer
sig omkring de 200 elever, som vi har haft de senere år.
Restriktioner eller ej, så er der også sket lidt på skolen. I fase 2 af renoveringsplanen,
har vi fået udskiftet vinduer og døre på hovedbygningen, så vi ikke behøver at frygte
vinduer, der falder af, når de åbnes, og som giver et bedre indeklima for elever og
lærere. Kommende faser af renoveringen har været sat i bero siden foråret 2020. Dels

fordi vi ikke vidste, hvordan året endte økonomisk og fordi vi vil afvente vores
arbejde med skolens visioner.
Bestyrelsen og skolens ledelse er ved at færdiggøre skolens visioner for de
kommende år. Visionerne skal snart drøftes med skolens ansatte og herefter
finpudses. Der ikke lagt op til store revolutioner, men visionerne er blevet ajourført til
samtiden og vil indeholde mere omkring bæredygtighed og miljø end tidligere. Vi
regner med at præsentere de nye visioner for skolen lige efter skolens sommerferie.
Det glæder vi os meget til, og håber at I vil tage godt imod dem.
Bestyrelsen arbejder også fortsat på ny hjemmeside og markedsføringsmateriale for
fortsat at være det foretrukne valg blandt friskoler i Ringsted og omegn.
Vi i bestyrelsen håber meget på, at vi snart kan mødes til de arrangementer, som
kendetegner og former Ringsted Lilleskole. Det er så ærgerligt, at vores
arrangementer udskydes eller aflyses. Eleverne glæder sig til at vise, hvad de har lært,
og det er trist ikke at kunne sende 9. klasse ordentligt afsted eller byde de nye 0.
klasser velkommen på rigtig Ringsted Lilleskole manér. Det er vigtigt for
sammenholdet mellem elever, forældre, skolens ansatte og skolen i det hele taget, at
vi kan mødes, hygge og snakke.
Der er kommer alt for meget corona-afstand mellem os. På den forkerte måde selvom det sundhedsmæssig er forsvarligt. Vi i bestyrelsen vil sammen med skolens
ledelse og ansatte sætte alt ind på at tage revanche, når der mulighed for at lave
arrangementer igen. Vi skal bevare lilleskoleånden, som vi bedst kender den og
håber, at I i forældrekredsen vil vende stærkt tilbage sammen med os ligesom før vi
måtte skilles, og bakke op - som I plejer - om de store fælles arrangementer på skolen
eller til arrangementerne i de enkelte klasser, som gennemføres af de enkelte klassers
trivelsesråd.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen

Mange hilsner/best regards
Martin Pedersen

