
Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2020  
 
Det virker helt forkert at stå her til generalforsamlingen i august – som jo skulle ha’ været afholdt 
inden 1. maj. Men i disse tider er det vist en lille ting, som for tiden virker forkert. 
 
Privatskolen Nakskovs bestyrelse har i skoleåret 2018/2019 bestået af følgende: 
 
Forældrerepræsentanter: 

- Jakob Lyager (børn i 3.P., 2.K og børnehaven) 
- Cecilie Jentoft Tobiasen –  4. kl, 6. kl. og børnehaven. 
- Camilla Nordstrøm – 0.P og 2. klasse. 
- Jesper Hansen – 3.P og 1. klasse 
- Marie-Louise Brehm Nielsen (som i forået blev afløst af suppleant Charlotte Stampe Holst, 

der har børn i 3.P, 2.P og 0. klasse) 
- Birgitte Nymann (Formand)  
- Matilde Frimann Clausen (børnehaverepræsentant) 

 
 

Medarbejderrepræsentant: 
- Kirsten Semstad  

 
Desuden deltager: 

- Henrik Christensen 
- Anette Borggaard 
- Christina Lejbølle 
- Dorthe Stokholm 

i møderne.  
 
En gang om året orienterer elevrådsformanden om elevrådets arbejde og kommer med ønsker til 
bestyrelsen. 
 
En privatskole er forældrenes skole. Det betyder, at det er skolens bestyrelse, der har ansvaret for 
den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar for skolen. Skolens leder har det 
pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse og kontakten til hjemmene. 
 
Skolens daglige drift og det pædagogiske ansvar ligger således hos skolens ledelse – og er ikke et 
område, hvor bestyrelsen skal eller bør involvere sig. 
 
I min beretning vil jeg for nemhedens skyld omtale Privatskolen Nakskov som ”skolen” – men 
mener med det begreb såvel vuggestue, børnehave, SFO og skole. 
 
Corona: 
 
Dette forår har i den grad sat alle på prøve – mange ting, som ingen i deres vildeste fantasi kunne 
have forestillet sig, trådte i kraft. En ting er de forandringer, som man som forælder, ledelse eller 



bestyrelse bevidst iværksætter – noget andet er de forandringer, som kommer udefra, og som er 
ude af vores kontrol. 
 
Her skal der navigeres på bedste vis – men uden at vide, hvilke regler/tiltag/foranstaltninger der 
gælder dagen efter. Det har ikke været en nem opgave – hverken for børn, elever, forældre, 
medarbejdere, ledelse – eller for den sags skyld os i bestyrelsen. 
 
Der var mange holdninger og gode ideer til, hvordan skoledagen nu skulle gennemføres – og ingen 
havde prøvet noget tilsvarende før, ligesom hver skole gjorde det på hver deres måde. Der var 
sikkert ting, som fra dag 1 ikke var geniale, men det var i den grad ”learning by doing”. Jeg læste, 
at det rent mentalt og forandringsmæssigt svarer til at bede en murer om fra den ene dag til den 
anden at være tømrer.  
 
Medarbejderne skulle undervise på en hel ny måde, eleverne lavede tricks, som vist aldrig var set 
tidligere og nogen nød at være hjemme. Men alt i alt er jeg meget imponeret af, hvordan det 
forløb. Ikke mindst at skolen stod klar den dag, hvor en genåbning igen var mulig, selvom det 
kostede ledelsen en påskeferie. 
 
Jeg synes, at der er blevet gjort, hvad der kunne – og i mange tilfælde også mere til. Den største 
pris betalte nok afgangsklasse, som desværre ikke kom til eksamenen, ikke fik deres sædvanlige 
gallamiddag og oplevede en noget anderledes afslutning på deres skolegang. Men alligevel var der 
en form for sidste skoledag, og de cyklede glade ud af skolegården. 
 
En stor tak til alle som har bidraget til, at det lykkedes – og så må vi jo se, hvilke procedurer og 
erfaringer der kan blive brug for igen i det kommende år. 
 
Vision for skolen: 
 
Som bestyrelse har vi ansvaret for, at skolen også har en plan, som rækker lidt længere ud i 
fremtiden. 
 
Vi gør vores bedste for, at vores beslutninger altid bygger på ”rettidig omhu” – og samtidig en 
sikring af, at skolen til enhver tid tilbyder det bedste for alle vores børn og elever. Vi ønsker, at 
Privatskolen skal være det trygge og foretrukne valg. Vi skal skabe de bedste trygge rammer for 
det enkelte barn og for fællesskabet i en demokratisk ånd. 

 
I takt med, at antallet af elever på skolen stiger fra år til år, er det også nødvendigt at udvide 
antallet af klasser. Vi er utrolig glade for – og også stolte af, at der er så stor søgning til skolen. 
Årsagen til, at forældrene vælger netop vores skole, som det sted, hvor deres barn skal lære, 
udvikle sig, danne venskaber og gå fra at være en lille 00.-klasseelev (eller endda vuggestuebarn) – 
til en stor 9. klasseelev kan være mange. Men vi tager ikke let på opgaven – og omfavner den tillid, 
som hver forælder viser skolen i den sammenhæng. 
 



Vi tror dog også på, at det skyldes, at forældrene tror på, at her lærer mit barn noget – og her 
trives mit barn godt. For uden trivsel – ingen læring. Jeg vil derfor gerne takke alle ansatte for, at 
de året rundt er med til at sikre dette. 
 
Den store søgning til skolen har medført, at vi igangsat det man i al beskedenhed kan kalde 
skolens vildeste plan til dato. Vi har engageret os med et lokalt arkitektfirma, H+, som har kontor i 
såvel Nakskov som København. I samarbejde med dem igangsatte vi i efteråret et arbejde 
omkring, hvordan vi bedst muligt udvider skolens rammer. 
 
Vi vil meget gerne kunne tilbyde eleverne flere kreative fag – særligt madkundskab og design og 
håndværk er højt på ønskelisten. Derudover er der næppe nogen, som bliver fornærmet, når jeg 
siger, at gymnastiksalen har set bedre tider. Hvis skolen også i fremtiden skal være det foretrukne 
valg, når man som forælder i området ønsker sit barn på en en privatskole, så bliver vi nødt til at 
finde ud af, hvordan vi tilbyder netop disse fag. 
 
H+ arkitekterne iværksatte forskellige workshops henover efteråret, hvor elever, medarbejdere og 
bestyrelsen var meget involveret. Det mundede ud i nogle virkelig spændende forslag til, hvordan 
skolen kan udvides – uden at vi samtidig giver køb på nærhed og tryghed. 
 
Det er et drømmescenarie, som lige nu er på bordet – og som ville være fantastisk at gennemføre. 
Men økonomisk vil det være for tung en byrde for skolen. Vi er derfor i disse måneder i fuld sving 
med at søge relevante fonde og håber meget på, at vi derigennem kan få finansieret en stor del af 
byggeriet. 
 
Lykkes det ikke, må vi skalere ned og bygge i flere etaper, sådan at udvidelsen af skolen sker i et 
fornuftigt tempo, som også er økonomisk forsvarligt. Det er meget spændende, hvad der sker – og 
vi håber selvfølgelig på det bedste. 
 

Børnehave og vuggestue 
 
Privatskolens børnehave og senere hen også vuggestuen har vist sig at være en succes på mange 
parametre. Det er min oplevelse, at det er et hus, hvor både børn og voksne trives, hvor der er 
trygge rammer, gode værdier og hjerterum – meget mere kan man ikke ønske sig som forælder. 
 
Børnehaven blev selvfølgelig også hårdt ramt af corona – og fra den ene dag til den anden var 
huset tomt. Det forhindrede imidlertid ikke medarbejderne i at engagere sig fuldt ud i børnenes 
hverdag. Kreativiteten var helt enorm – der blev oprettet en youtube-kanal, hvor børnene dagligt 
kunne ”kigge” på hjemmefra, og alle børn fik en lille gave bragt hjem til deres adresse, så de havde 
noget at hygge sig med. 
 
Jeg synes virkelig, at det er enestående – og så godt tænkt. Jeg har hørt, at youtube-kanalen var så 
populær, at man overvejede at beholde den efter genåbningen. 
 
Det er også fantastisk at se, hvordan vores oprindelige ønske om at skabe en rød tråd fra 
vuggestuen til 9. klasse lykkes på bedste vis. Snart starter det første vuggestuebarn i førskole og vil 



forhåbentlig fortsætte lige indtil 9. klasse. Det er da unikt, at man kan følge et barn fra det er ca 8-
9 måneder til en teenager på 16 år. 
 

Økonomi 
 

Det overordnede helhedsindtryk for Privatskolen i 2019 viser, at skolen fastholder den sunde 
udvikling. Det er rigtig positivt, at der stadig er en god søgning til vores skole. 
 
Privatskolens regnskabsresultat for 2019 afspejler en fortsat bevidst omkostningsstyring på den 
daglige drift. Resultatet viser, at skolen i 2019 til trods for flere større investeringer har genereret 
overskud.  
 
Regnskabsresultatet for 2019 må på den baggrund betegnes som tilfredsstillende. En gennemgang 
af regnskabsresultat, formue samt andre af skolens øvrige nøgletal, vil under dagsordens punkt 4 
ske ved Dorthe Stokholm. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at fremtiden for Privatskolen Nakskov som helhed tegner 
fornuftigt, og at skolens udvikling på alle parametre går i den rigtige retning. Udfordringen med at 
drive privatskole bliver ikke mindre i fremtiden, men ved udvisning af overblik, nye tiltag, 
omkostningsstyring og rettidig omhu, har skolen en god mulighed for at klare sig tilfredsstillende, 
både fagligt og økonomisk.  
 
Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til personalet samt ledelsen for en god indsats 
i det forgangne år.  
 
Også en tak til forældrekredsen for den interesse og det engagement de udviser for skolen – ikke 
mindst til de arrangementer som afholdes i løbet af året. 
 
Med disse ord vil jeg overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingens eventuelle 
kommentarer og spørgsmål. 
 
Pbv. 
 
Birgitte Nymann, Bestyrelsesformand 
 
 
 


