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Ledelsesberetning for 2018
Drift og udvikling af en skole handler om; i går, i dag og i morgen.
Vi orienterer os bagud: Alle skolens traditioner holdes i hævd og vi dyrker historien om Marie
Mørk og hendes progressive skole fra 1895.
Vi hviler i nuet og dagligdagen, hvor nærværet for det enkelte barn og kompetencerne i det faglige
indhold kultiverer og skaber skolens stærke renommé.
Vi drømmer om fremtiden og skaber løbende rammerne for, at skolen ikke kun består i de gode
gamle minder, men også i fysiske og administrative nye tiltag.
Vi har en smuk gammel skole, som vi løbende renoverer med øje for bevaring af de æstetiske
udtryk, som er værdiskabende. Samtidig er vi også optaget af at føje nyt til. Både bygninger og
traditioner. Alt sker dag for dag.
Selvom spaden ikke er gået i jorden for vores nye udskolingsbygning, så er der alligevel sket store
fysiske forbedringer i 2018. Samtlige vinduer i Ny Bygning fra 1907 har fået nye vinduer på
sydsiden, således at indeklimaet er blevet markant forbedret i 6. og 7. klasserne. Om sommeren
holder vi varmen ude og har i øvrigt nemmere ved at udlufte, da vi ikke længere har
forsatsvinduer, ligesom vi om vinteren ikke længere har træk fra vinduerne.
Lærerværelset er blevet nedlagt i kælderen, der nu skal klargøres til elevområder.
I Hansens Hus har vi indviet vores nye personalehus, der dagligt er rammen for planlægning,
opladning og forberedelse af skolens hverdag.
Planerne om igangsættelse af byggeriet af en ny udskolingsbygning pågår ufortrødent. Vi ville
gerne have været i gang nu, men omvendt så er det så vigtigt for os, at vi ikke forhaster en længe
og tiltrængt fornyelse blot på grund af tiden. Vi er glade for arkitektens streg, men vi har haft brug
for, at projektet stod skarpere teknisk førend vi påbegyndte entreprenørudbuddet. Det er sat i
gang nu og de fem indbudte entreprenørfirmaer afleverer deres tilbud d. 7. juni. Det bliver
spændende.
Søgningen til skolen er stabil og alle klasser på skolen er fyldt op, ligesom søgningen på både
opfordrede og uopfordrede stillinger også er markant.
”Lys på Mørks Skole 2018” viser, at der er en generel høj tilfredshed fra såvel forældre, elever og
ansatte ved vores skole.
Vi er lykkedes i at stige i antallet af besvarelser for 5. år i træk – hvilket er grundforudsætningen
for at kigge på denne slags data. Såvel lærere, elever og personale giver udtryk for en generel høj
tilfredshed ved skolen og deres arbejdsplads.
Vi vil selvfølgelig gerne aflede positive tendenser, når nogle tal stiger flere gange på hinanden
efterfølgende år, men vi må også være ærlige, når der er tendenser, der peger den anden vej.
Elevernes samlede tilfredshed er faldet i perioden 2014-2018 fra 4,2 – 3,9. Forældrenes samlede
tilfredshed er faldet nøjagtigt samme interval i samme periode. Det er stadig et højt niveau, men
vi skal arbejde hårdt for, at denne tendens ikke forsætter. Statistiske usikkerheder eller ej, så er
det vigtigt for os, at såvel elever, forældre og lærere er tilfredse med Marie Mørks Skole.

Det er ledelsens opfattelse, at driften af skolen er sund, at fagligheden er høj i såvel den
almindelige undervisning og i særdeleshed til elevernes afgangsprøver og at dannelsen er
dybdegående og vil sætte uforgængelige spor i den enkelte elev.
Årets økonomiske resultat
Resultatet for regnskabsåret 2018 betragtes som tilfredsstillende.
Årets resultat ligner resultatet for 2017, hvor en budgetteret renteudgift ikke blev aktiveret, da vi
ikke har lånt til byggeriet endnu. Vi tilsigter et resultat på driften svarende til ca. et lærerårsværk.
Årets højere resultat hænger til dels sammen med beslutningen i 2016 om at hæve skolepengene
med 150 kr./md. og pr. juli 2017 også den 12. måneds skolepengebetaling.
Årsagen til stigningen i skolepenge hænger sammen med skolens ønske om at opføre en ny
udskolingsbygning på matrikel 205. Stigningen opspares løbende og skal bruges til at forrente et
kommende realkreditlån.
Derudover har vi i 2018 ikke haft væsentlige uforudsete udgifter.
Usikkerhed om forsat drift.
Der er i ledelsen ingen bekymringer ved den nuværende og kommende drift af skolen. Vi leverer
høje faglige resultater ved elevernes afgangsprøver. Vi har stor søgning på nye og eksisterende
klasser. Der er således optegnet ventelister for samtlige klassetrin. Ligeledes oplever vi stor
søgning, når skolen slår ledige stillinger op, og vores rekrutteringsgrundlag er derfor rigtig solidt.
Forventninger til det kommende år
Da byggeriet af en ny udskolingsbygning forventes påbegyndt i sommeren 2019 vil det påvirke
skolens egenkapital, likviditet og belåningsgrad marginalt i 2019 og væsentligt i 2020. Rettidige
tiltag herfor er truffet, så resultatet for 2019 også forventes at blive positivt.
Tak.
At drive skole er et vedvarende projekt, der aldrig for sin ende. At vi nu har 123 års erfaring på
cv’et giver inspiration til de kommende år.
Men skolen er egentlig kun noget i kraft af alle de mennesker, der dagligt sætter sine ben på
matriklen.
Derfor skal der lyde en stor tak til alle forældrene, der har betroet os deres kæreste i opgaven om
at danne og uddanne livsduelige unge mennesker. Tak til børnene der dagligt inspirerer og
udfordrer os. Tak til hele skolens personale, der dagligt forsøger sig med egen version af den
Marie Mørkske ånd.
Jeg er beæret over at stå i spidsen for Marie Mørks Skole og glæder mig til hver eneste nye dag og
dens muligheder.
Henrik Christensen

