Bestyrelsens beretning 2017/2018
Bestyrelsens beretning på Marie Mørks Skole til forældrekredsmødet den 14. maj 2018
Ved sidste forældrekredsmøde skete der en udskiftning ikke alene i bestyrelsen, men også i
formandsskabet for bestyrelsen. Ved det konstituerende møde blev Rikke Lange Slavensky valgt
som formand og Bo Wulffsberg blev valg som næstformand. De overtog stafetten fra Lotte Borg
Jørgensen og Peter Toyberg, der havde siddet som formand og næstformand i hhv. 5 år og 4 år. Stor
tak skal lyde til både Lotte og Peter for deres store indsats i forbindelse med overdragelsen og til
forstander Henrik Christensen for modtagelsen.
Som de foregående år har der også i skoleåret 2017/2018 været nok at se til på Marie Mørk Skole.
Der har været afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder.
Som de sidste år har bestyrelsen nedsat to arbejdsgrupper i forbindelse med den nye
udskolingsbygning.
Et byggeudvalg og et finansieringsudvalg. Byggeudvalget består af forstander Henrik Christensen,
lærer Lone Nicic, Rikke Lange Slavensky, Lotte Borg Jørgensen, Jesper Brask, Bo Wulffsberg og
Svend Erik Dam. Det tekniske personale på skolen er desuden indtrådt i byggeudvalget ved seneste
bygherremøde med vores totalrådgiver KANT. Byggeudvalget har afholdt flere møder for at drøfte
KANTs forslag til udformning af den kommende nye udskolingsbygning samt afholdt flere
bygherremøder med KANT herunder en inspirationstur til 2 forskellige skoler i København.
Finansieringsudvalget består af forstander Henrik Christensen, Rikke Lange Slavensky, Bo
Wulffsberg og Christina Thomsen. Forstander Henrik Christensen har afholdt indledende møder
med 4 forskellige banker, og finansieringsudvalget er netop nu i gang med at få præsenteret de
forskellige bankers forslag til og tilbud på finansiering af det kommende byggeri.
Finansieringsudvalget har desuden afholdt møde med uafhængig finansieringsrådgiver med fokus
på skolers finansieringsmuligheder.
Herudover har der været afholdt det årlige regnskabsmøde med skolens revisor hos Piaster
Revisorerne.
I bestyrelsens arbejde siden sidste forældrekredsmøde har byggeri og økonomi fyldt meget. Men
også Dannelse og Demokrati har været på dagsordenen.
Om byggeriet:
Vi har haft et tæt og spændende samarbejde med KANT arkitekter om udformningen og
indretningen af vores nye udskolingsbygning. Vores nye udskolingsbygning blev præsenteret og
gennemgået på et forældremøde i februar 2018, og billeder af den kommende bygning har været
gengivet i skolens nyhedsbrev. Projektets stade pt. er at KANT har fremsendt hovedprojekt til
bestyrelsens godkendelse, og når denne samt Hillerød Kommunes byggetilladelse foreligger, kan
projektet bydes ud til 3-5 entreprenører. Vi forventer således at første spadestik tages i 2018.

Når byggeriet går i gang har skolens ledelse i samarbejde med personalet lavet en plan for den
fortsatte undervisning i byggeperioden uden at dette påvirker kvaliteten af undervisningen.
Byggeriet og genhusningen af 8. og 9. klasserne i skolens øvrige eksisterende bygninger betyder at
andre tiltag allerede nu skal iværksættes for at gøre dette muligt. Hansens Hus indrettes til
personalehus. Kælderen i Ny Bygning frigives derved til grupperum og elevrum samt flere toiletter
til eleverne. Toiletbygningen for udskolingen nedrives samtidig med pavillonen. Byggeriet af den
nye udskolingsbygning medfører dermed andre positive blivende ændringer for både personale og
elever.
Vi glæder os meget til den fortsat spændende proces med byggeriet, der ligger foran os, og følge
opførelsen af skolens første nye bygning i over 100 år på tæt hold.
Om finansiering og økonomi:
Vi er i processen omkring finansiering af det nye byggeri. Som nævnt præsenteres vi lige pt. for
forskellige finansieringsmuligheder og tilbud. Vi undersøger stadig mulighederne for at skaffe
finansiering udefra, herunder forskellige fondsmuligheder. Vi er opmærksomme på, at der skal
tænkes ud af boksen med henblik på at skaffe midler udefra, og vi modtager meget gerne ideer og
kontakter fra forældrekredsen og skolens medarbejdere, så lad det hermed være en opfordring!
Der er udarbejdet en intern instruks vedrørende økonomistyring under byggeriet for at sikre de
økonomiske rammer ikke overskrides.
Forstander Henrik Christensen og viceforstander Pernille Juul forelægger på alle bestyrelsesmøder
år til dato budget for bestyrelsen til drøftelse. År til dato gennemgangen er siden sidste
forældrekredsmøde blevet styrket ved anvendelsen af en ny budgetmodel. Skolens daglige ledelse
forelægger om der er afvigelser og hvorvidt disse får indflydelse på årets resultat. Særligt er
personalelønninger og vikarudgifter en væsentlig udgiftspost, der kan ændre sig løbende over året
grundet langtidssygdom og afgang i personalet.
Skolens økonomi er stadig grundlæggende sund. Vi er kommet ud med et større overskud end
budgetteret, hvilket af bestyrelsen betragtes som tilfredsstillende. Forstander Henrik Christensen har
kort fortalt om nogle af årsagerne til det gode resultat, men regnskabet vil blive uddybet nærmere
under gennemgangen af årets regnskab af næstformand Bo Wulffsberg.
Der er mange udgifter forbundet med drift af Marie Mørk Skole, både personalelønninger og
vedligeholdelsesudgifter, men ikke mindst de udgifter, der nu vil komme i forbindelse med det nye
byggeri. Vi har igen i år i bestyrelsen drøftet, hvilket økonomisk råderum vi har, og hvordan dette
forbedres, kommer der uforudsete situationer eller økonomiske udfordringer i fremtiden.
Bestyrelsen har stor fokus på at økonomien skal forblive sund også i fremtiden. Som skole har vi to
indtjeningsgrundlag: tilskuddet fra staten og forældrebetaling. Vi er derfor i bestyrelsen meget
bevidste om, at indtægter og udgifter skal hænge sammen – også hvis tilskuddet nedsættes eller
udgifter stiger. Dette fokus vil fortsætte det kommende år. Da skolen er til for børnene, ønsker
bestyrelsen ikke at gå på kompromis med skolens faglige standard, de pædagogiske principper eller

børnenes trivsel. Dette vil indgå i bestyrelsens fremtidige arbejde for fremtidsholdbare løsninger for
skolen.
Bestyrelsen arbejder også i denne sammenhæng tæt sammen med skolens medarbejdere for at sikre
det bedst mulige beslutningsgrundlag. For at optimere dette arbejde holder bestyrelsen tæt kontakt
med forstander Henrik Christensen, viceforstander Pernille Bergman Juul, regnskabsfører Lene
Bechgaard Andersen og medarbejderrepræsentant Lisbeth Rask Jensen, der alle dagligt færdes på
skolen og er uvurderlige i bestyrelsens arbejde.
Om Dannelse og Demokrati:
Skolen har i det forløbne år indført en mobilpolitik gældende for alle årgange. Dette betyder at alle
elever afleverer mobiltelefonen om morgenen og får den retur ved endt skoledag. Vi har fået mange
positive tilbagemeldinger på dette tiltag og bestyrelsen bakker fuldt ud op om denne politik, der
efter bestyrelsens opfattelse er med til at højne kvaliteten i undervisningen og elevernes
modtagelighed for læring.
Også udadtil har skolen markeret sig ift. Demokrati og dannelse. Forstander Henrik Christensen
deltog på årets Folkemøde i en debat med undervisningsminister Merete Riisager om frie
grundskolers berettigelse. En stor tak til forstander Henrik Christensen for at deltage i den offentlige
debat om vilkårene for og berettigelsen af private skoler.
Personale:
Bestyrelsen er løbende på bestyrelsesmøderne blevet orienteret om de personalemæssige forhold,
der løbende er på en skole.
Sammenlægningen af de to SFO´er og dermed den nye organisationsstruktur, der blev etableret i
2016 er nu gennemført og vi er begyndt at se resultaterne heraf – både i personalet og økonomisk.
Det er bestyrelsens opfattelse at løsningen med én SFO samlet i Mariehuset fungerer efter hensigten
til gavn for både elever og personale. Jeg vil i den forbindelse gerne sige tak for både lærernes og
SFO personalets indsats i det daglige med arbejdet i Mariehuset og på tværs af Mariehuset og
indskolingsklasserne og de nye forskoleklasser. Uden dygtige, engagerede og deltagende lærere og
pædagoger på skolen ville Marie Mørk Skole ikke være det den er. Så en stor tak for jeres indsats
også i det forgangne år.
Vi har i 2017 sagt farvel til nogle medarbejdere. Dem ønsker vi helt og lykke på deres videre færd.
Vi har også budt velkommen til nye medarbejdere, som vi glæder os til at lære bedre at kende og ser
frem til at arbejde sammen med.
Undervisningen:
Vi har pt. på skolen 498 elever. De to nye forskoleklasser er fyldt op og der er god tilslutning til
både vores før SFO og vores SFO.

Bestyrelsen drøfter løbende kvaliteten af undervisningstilbuddet på Marie Mørk skole, og hvordan
kvaliteten kan udvikles så skolen er så attraktivt et skolevalg som muligt. Hvad vil vi med skolen,
og hvilke ballast vil vi give børnene? Og hvordan skaber vi rammerne herfor både fysisk og
mentalt? Det er vigtigt at skolen fortsat fremstår attraktiv i forhold til de nye skoletilbud, der dukker
op i Nordsjælland.
Bestyrelsen har stor fokus på, at vi til trods for økonomisk pres, ikke går ned på skolens faglige
niveau. Det faglige niveau både i den almindelige undervisning og ved vikar drøftes løbende i
bestyrelsen. Kvaliteten af undervisningen ligger bestyrelsen meget på sinde, og kvaliteten skal være
høj også ved vikartimer. Ønsket fra bestyrelsen er at vikartimer, der ikke kan undgås skal være så
kvalificeret som muligt. Udfordringen er at sådanne vikartimer er dyre. Bestyrelsen og den daglige
ledelse har stor fokus på at udnytte de lærerressourcer, vi har på skolen bedst muligt, og holde
antallet af vikartimer indenfor det budgetterede.
Vedligeholdelse af eksisterende bygninger
Igen i år har bestyrelsen brugt til på vedligeholdelse og renovering af eksisterende bygninger.
Skolen består af flere ældre bygninger, og der skal som altid sættes økonomiske midler af til disses
vedligeholdelse. I 2017 har fokus været på trappen i Petersborg (forskole klasserne og 1. klasse)
samt den begyndende renovering og istandsættelse af Hansens Hus, så denne er klar som
Personalehus.
Tilsyn
Skolen har løbende besøg af tilsynsførende, tidligere skoleinspektør Bente Bøttger. Bestyrelsen
læser og gennemgår med stor interesse de dybdegående – og ofte underholdende – redegørelser fra
den tilsynsførendes besøg. En stor tak til Bente Bøttger for hendes grundige og informative besøg
og efterfølgende redegørelser.
Sammenfattende
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi har en skole med en grundlæggende sund økonomi og et højt
fagligt niveau. For så vidt angår økonomien har bestyrelsen fokus på at finde fremtidsholdbare
løsninger og have et stramt greb om økonomien i forbindelse med det kommende byggeri af ny
udskolingsbygning. Bestyrelsen og skolens daglige ledelse har et tæt samarbejde. Jeg vil benytte
lejligheden til at takke forstander Henrik Christensen, viceforstander Pernille Bergman Juul,
lærerrådsrepræsentant Lisbeth Rask Jensen og regnskabsfører Lene Bechgaard Andersen for deres
store indsats. De deltager i alle bestyrelsesmøderne. Også en stor tak til lærer Lone Nicic samt
skolens pedeller for deres store indsats i byggeudvalget.
Jeg vil også takke skolens lærerstab, SFO-personalet, sekretær, pedeller og rengøringspersonale for
den engagerede indsats, der ydes dagligt året rund på skolen. I er om nogen med til at gøre skolen til
et attraktivt skoletilbud.

Til sidst vil jeg takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for igen i år at have ydet et stort og
tidskrævende stykke arbejde. Vi har alle travlt, så tak for at I prioriterer at yde denne indsats for
skolen. Det et en fornøjelse at være en del af en bestyrelse, hvor alle bidrager og har en holdning. I
har alle en intention om at medvirke til fasthold og udvikle Marie Mørk Skole, så denne kan give
vores børn og fremtidige børn det bedst mulige afsæt i det videre liv.
En særlig tak skal lyde til Lone Byskov, Jesper Brask og Lotte Borg Jørgensen, der ikke
genopstiller til bestyrelsen i år.
Lone Byskov har siddet i bestyrelsen i siden 2010. Først som suppleant og siden 2015 som medlem.
Det sidste år her har Lone været suppleant. Lone har haft en stor interesse for skolens fysiske
rammer, og har siddet med i byggeudvalget i forbindelse med det nye byggeri. Lone har via sit
daglige virke bidraget med værdifulde input både til vedligeholdelse, renoveringer og det
kommende byggeri. Lone har desuden kunnet bidrage med kompetente input i forhold til ledelse og
personaleansvar når der har været behov herfor. Lone har lagt rigtig mange frivillige timer i
bestyrelsesarbejdet, og bestyrelsen og skolen siger dig stor tak.
Jesper Brask har siddet i bestyrelsen siden 1998 – alle årene som medlem. Jesper genopstiller ikke,
da hans barn nu kun mangler sidste år på Marie Mørk. Jesper har som arkitekt haft en særlig
interesse for skolens fysiske rammer og har særligt bidraget med sin store viden inden for dette felt i
forbindelse med de mange ombygninger og renoveringer, der har været gennem alle årene, Jesper
har siddet i bestyrelsen. Jesper har været en del af byggeudvalget i forbindelse med det nye byggeri.
Der er ingen tvivl om, at med din udtræden mister bestyrelsen en væsentlig indsigtskilde i skolens
fysiske forhold. Du har dog tilbudt stadig at bidrage med viden når behovet herfor opstår, hvilket vi
sætter stor pris på. Også du Jesper har lagt meget arbejde og mange frivillige timer i
bestyrelsesarbejdet, og bestyrelsen og skolen skylder også dig en stor tak.
Også en særlig tak skal lyde til Lotte Borg Jørgensen, der ikke genopstiller, da hendes yngste børn
også kun mangler sidste år på Marie Mørk. Lotte har siddet i bestyrelsen siden 2008 – det første år
som suppleant, og derefter som medlem. Lotte har været næstformand for bestyrelsen i årene 20092013, og dernæst formand for bestyrelsen fra 2013-2017, hvor hun valgte at trække sig som
formand, men ikke bestyrelsesmedlem, for at give en god overgang til den nye bestyrelsesformand.
Lotte har med sin juridiske baggrund og sin passion for Marie Mørk, hvad enten det er skolens
faglighed, de fysiske rammer eller skolens renommé - været et uvurderligt medlem af bestyrelsen
og en højt respekteret formand for bestyrelsen. Lotte du har i alle årene kæmpet for det høje faglige
niveau og økonomisk ansvarlighed på skolen. Du har sat dit tydelige aftryk på skolen og bestyrelsen
vil fortsat have fokus på de værdier du har arbejdet så hårdt for i det fremtidige arbejde. Lotte har
været en god sparringspartner for skolens ledelse, og har bidraget både i styregruppen, byggeudvalg
og med finansiering af det ny byggeri samt kommet med relevante input til skolens økonomi
gennem alle årene. Personligt har både Bo og jeg har sat stor pris på sparring med dig det sidste år.
Tusind tak for det. Lotte du har lagt ufatteligt mange frivillige timer i bestyrelsesarbejdet her på
skolen. Bestyrelsen og skolen skylder også dig en stor tak.

