
Busses Skole generalforsamling 19. marts 2018 
 
Bestyrelsens beretning falder i tre dele; 
 

1) Bestyrelsens arbejde  
2) Status - kort 
3) De kommende år 

 
 
Tillykke med de 100 år, for I det forgangne skoleår fyldte Busses Skole rundt og det er blevet 
fejret på alle mulige fantastiske måder og krævet en helt ekstraordinær indsats af alle på 
skolen. Bestyrelsen vil gerne takke alle på skolen for jeres store indsats og for at have gjort 
jubilæet både underholdende og mindeværdigt. Bestyrelsen vil også gerne takke alle der er 
tilknyttet Busses Skole for at have bidraget og været engageret i vores fælles bestræbelser på, 
at gøre Busses til et endnu bedre sted at lære og et endnu bedre sted at være. 
 
1) Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen sidste år afholdt 5 bestyrelsesmøder og 
bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater er løbende gjort tilgængelige via SkoleIntra. 
 
På bestyrelsesmøderne deltager ud over vores skoleleder Bjarne Højlund, også vores 
viceskoleleder Peter Steffensen, samt lærernes repræsentant Nanna Brandt Hemmeshøj, samt 
Bente Bosse som repræsentant for minibussen. I forbindelse med gennemgang af årsregnskab 
deltager skolens revisor. 
 
Bestyrelsens mandat er at sikre skolens fremtid med udgangspunkt i skolens værdigrundlag 
(jf. vedtægter, forretningsorden og Bussebogen under overskriften ”de ideer vi bygger på”);  
  

Busses Skoles formål er at drive friskole for børn.  
Skolen skal efter sit formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve i et  
samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og 
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 
 
Busses Skole er en skole, hvor det skal være et godt sted at lære og et 
godt sted at være. 
Busses Skole bekender sig ikke til bestemte religiøse eller politiske 
retninger.  
 
Den har en holdningsmæssig rummelighed, der forpligter såvel 
børn, forældre som lærere. 
Busses Skole søger at skabe en balance mellem krav og tryghed, der 
bevirker, at børnene i samvær med kammerater og lærere kan udvikle sig 
og lære i eget tempo og nå så langt, som den enkelte har mulighed for. 
Skolen er således et sted, hvor børnene indbyrdes og børn og voksne 
arbejder og lærer sammen og derigennem giver barnet såvel den 
mangesidige stimulering, der viser muligheder, som den tryghed, der 
giver mod til udfoldelse. 
 
Skolens virke forudsætter et aktivt samarbejde mellem skolens ansatte og forældrene 
omkring hvert barn og hver klasse. 

 
 

2) Status 
Busses Skole havde den 5. september 2017 314 elever, som er fordelt på 13 klasser, og hvor 
elevtallet i de enkelte klasser kan svinge fra 21 til 25. Skolen har en stabil søgning og er for 
nuværende ikke i stand til at optage alle de elever, der ønsker at gå på skolen. 

På Busses fører vi en skærpet økonomistyring, ikke mindst fordi vi er en fri grundskole, hvor 
der ikke er nogen, der træder til, hvis vi skulle komme til at mangle penge til skolens drift. 
Men også fordi det er blevet dyrere at benytte det frie skolevalg, hvor realudgifterne de sidste 
mange år for alle grundskoler er steget, samtidigt med at tilskuddene generelt er reduceret. 
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Generelt må vi indstille os på at realnedgangen i skolerne dispositionsbeløb kan falde 
yderligere i de kommende år og for at imødegå denne udvikling har vi igen i år valgt, at øge 
forældrebetalingen med 50 kroner pr. rate/mdt. 
 
Bestyrelsens opgave er blandt andet at sikre, at der er en balance mellem skolens udgifter og 
indtægter. Skolens indtægter kommer fra to væsentlige kilder - statstilskud og 
forældrebetaling. Størrelsen af begge afhænger direkte af antallet af elever på skolen, som 
beregnes ud fra det aktuelle elevtal den 5. september. Grundlaget for statstilskud beregnes 
altid ud fra den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen - indregnet med tre års forsinkelse. 
Det er således først i slutningen af et budgetår, at vi reelt ved hvad skolens indtægter faktisk 
udgør, og kan se om budgetforudsætningerne holder.  

Det er helt afgørende at have en god økonomi, for det er præmissen for at Busses Skole 
fortsat kan udvikle sig. Skolen har i det forgangne år styrket likviditeten og dermed det 
stående finansielle beredskab, som vi har mulighed for at tage i brug, hvis vi skulle blive ramt 
af uforudsete udfordringer eller selv vælger at opprioritere og fremrykke aktiviteter, der kan 
bidrage til skolens positive udvikling. 
Indeværende årsresultat udgør et positivt resultat på kr. 331.000 kroner, hvilket ligger på 
niveau med forventningerne i forhold til det budget, der blev meldt ud på sidste års 
generalforsamling. 
På den baggrund af ovenstående finder bestyrelsen at årets resultat er tilfredsstillende og 
indstiller til at resultatet overføres til egenkapitalen. 
Forventningen er at vi til næste kommer ud med et overskud på lignende niveau. 
 
Bestyrelsen holder løbende øje med og tager ansvar for, at sikre at skolen har et solidt 
økonomisk grundlag, således at skolens daglige drift og langsigtede udvikling muliggøres. 
Bestyrelsen vil også fremover være meget opmærksom på at konsolidere skolens egenkapital 
og likviditet.   
Det er samlet bestyrelsens opfattelse, at Busses Skole har en sund økonomi.  
Skolens revisor vil særskilt gennemgå årsrapporten på generalforsamlingen. 
 
3) Fremtiden 
Busses Skole har fejret 100 års jubilæum, som samtidigt var Bjarnes 20 års jubilæum. 
Siden Kirsten Busse begyndte i den lille treværelses lejlighed i Hellerup for over 100 år siden, 
har det frie skolevalg været genstand for debat og især i de seneste år omkring den nye 
skolereform.  Realiteten er at friskolerne i dag påtager sig et udvidet ansvar, ikke mindst inden 
for specialundervisningsområdet og for børn og familier med særlige behov.  
Skolen bruger faktisk en større andel af egne midler på inklusionsområdet end det modtagne 
tilskud til dette formål. Det er og har altid været af høj prioritet på netop Busses Skole, at der 
skal være plads og mulighed for at optage elever med særlige behov. Det vil vi meget gerne 
fortsætte med i det omfang rammerne er tilstede og det kan gøres uden at gå på kompromis 
med kvaliteten i undervisningen.  
 
På Busses Skole har vi valgt at fokusere på det, som vi selv kan gøre noget ved i forsøget på 
konstant at skabe de bedst tænkelige rammer for alle på Busses, så det kan blive et endnu 
bedre sted at lære og et endnu bedre sted at være. 
 
Det er ikke alene politikernes og skolens ansvar at skabe gode rammer, for når man som 
forælder bliver tilknyttet en friskole, så mødes man også med klare forventninger om et 
engagement i børnenes skole. Samtidigt bliver forældrene anerkendt som ligeværdige partnere 
i det fælles skoleprojekt i modsætning til bare at være brugere i en kommunal institution. Og 
som familie tager man del i det udvidede fælles ansvar. Det er jo også forældrene, især på 
generalforsamlingen, der i sidste ende afgør, hvem der sidder i bestyrelsen og har ansvaret for 
udviklingen af Busses Skole. 
 
De frie skoler er historisk forankret, hvor eleverne gennem fortællinger og sange lærer at 
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forstå sig selv i den sammenhæng, man som menneske nu engang er sat i. For at ruste 
børnene til at kunne begå sig i den globale verden, så skal de kende deres egen oprindelse, 
kultur, sprog og historie. Det enkelte menneske bliver nemlig først frit, når det ved, hvilket 
fællesskab det er knyttet til. Man kan faktisk dermed sige at begrebet ”friskole” får en udvidet 
betydning. 
 
Et væsentligt spørgsmål enhver bestyrelsen bør stille er, hvad tror vi skolen skal kunne i 
fremtiden, og hvad skal skolen så reelt gøre allerede nu, for at rammerne for skolens ansatte, 
forældre og børn kan udformes optimalt med henblik på fremtidig læring og trivsel. 
 
På Busses Skole er det bærende princip i fællesskabet over tid, at der er nogle fælles visioner 
og fælles værdier for alle i og omkring skolen – det som tidligere nævnt er ”de ideer vi bygger 
på”. Præmissen er altid at gøre Busses til et endnu bedre sted at lære og et endnu bedre sted 
at være. Værdigrundlaget er vigtig, da det sætter en retning. Især fordi skolen ikke kun er 
uddannelse, men også dannelse.  
 
For at kvalificere og prioritere mulige ideer og udviklingstiltag, har bestyrelsen iværksat en 
visions og strategiproces, hvor vi løbende vurderer, hvordan Busses Skole bedst muligt kan 
omstille sig til fremtiden.  
 
Sideløbende arbejder bestyrelsen på Masterplanen der omhandler skolens fysiske rammer og 
hvordan vi kan videreudvikle dem og tilpasse dem til nuværende og fremtidige behov. Her 
ligger også en del overvejelser omkring prioritering og mulig finansiering af disse fremtidige 
ønskede aktiviteter. Vi har tidligere besluttet at alt byggeri fremover bliver varetaget af en 
eksternt tilknyttet byggeleder, der vil rapportere direkte til bestyrelsen, dels for at sikre at 
bedst mulig kvalitet, men også for at frigøre interne ressourcer og tilsikre fokus på skolens 
kerneopgave – børnene. 
 
Angående selve byggeriet, så er første prioritet en større sal. Anden prioritet er udbygning af 
sydfløjen, så udskolingen igen kan samles på 1. sal. Tredje prioritet er lærerarealerne og  
infrastrukturen i øvrigt i bygningen. Fjerde prioritet angår gården og beplantningen. 
Vi har afholdt flere borgermøder på skolen sidste år og håber lokalplanen endeligt kan blive 
godkendt i år. Det har været afgørende for Busse Skole at få den klarhed omkring en mulig 
udvidelse, og dermed bevare muligheden for at skabe fremtidens skole. I forlængelse af 
lokalplanen skal finansieringen endeligt på plads, før vi kan gå i gang. Her skal det præciseres 
at vi ikke ønsker at forældrebetaling alene skal finansiere byggeriet, da vi blandt andet afsøger 
finansiering via fonde, der vil bidrage og være med til sammen med os at skabe fremtidens 
skole. 
 
Jeg vil på bestyrelsens vegne igen takke alle forældre, der både i hverdagen, på 
forældrearbejdsdagen og på alle mulige andre måder støtter op om skolens trivsel og 
udvikling. Bestyrelsen vil også takke lærerkollegiet, lærerrepræsentanter, vikarer, pedeller, 
administrationen, Bussens og Minibussens pædagoger, medhjælpere, samt ledelsen for jeres 
engagerede indsats med at drive og udvikle skolen og for at I hver dag er med til at 
videreudvikle Busses Skole og dermed bidrage til at børnene har et helt unikt sted at lære og 
helt unikt sted at være. Sidst men ikke mindst også en stor tak til hele bestyrelsen for 
indsatsen og opbakningen i det forgangne år. 
 
På bestyrelsen vegne. 
Allan Fenger 
Formand 
Marts 2018 

"Der kan ikke være nogen tydeligere åbenbaring af et samfunds sjæl 
end den måde, hvorpå det behandler dets børn."  

Nelson Mandela 


