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Velkommen til årets generalforsamling. 

Det er nu blevet tid til Formandens årsberetning og dette år er igen et specielt år. Dette er året hvor vi skal 

sige farvel til en to sporet 9 klasse årgang. Udover det er rekordmange, dejlige unge mennesker, der 

udklækkes som 9 klasses dimensions elever fra RNF i 2019. Så er det også et skelsættende år, da vi nu 

igennem mange år, har haft de glæder og udfordringer, det har givet at have en to spors årgang igennem 

systemet.  

Da jeg for tre år siden blev valgt ind i bestyrelsen, var det med en overlevering fra den tidligere bestyrelse, 

der groft sagt havde brugt, et års bestyrelsesarbejde, på at undersøge om RNF fortsat skulle have en to 

spors årgang eller ej. Deres analyse var tydelig og beslutningen blev at RNF fra August 2019 skulle tilbage til 

at alle klasser har et spor og vigtigt at understrege stadig med 22 elever i klasserne. Det er også vigtigt at 

sige at denne beslutning, ikke bare var en Bestyrelses beslutning, det var en beslutning hvor bestyrelsen 

både tog ledelse, personale, forældre følelser og økonomi med i analysen.  

Dette grundige forarbejde har vi draget stor nytte af og efter vores bedste evne styret RNF frem til denne 

skelsættende nye skoleår der står for døren og mener at vi har konsolideret og trimmet skolen så den 

passer optimalt til dens nye form. Vores bygninger og udenoms arealer er blevet sat i stand, så vi ikke har 

nogen store udgifter til renovering foran os osv. 

Vi er vel konsoliderede og vi har ramt en tid hvor det også gav mening at indfri vores renteswap lån og 

optage et nyt lån til en lang lavere rente – det vil vores kasser Desire forklare nærmere. Men det giver os en 

sundere økonomi i de kommende år og det giver os et fornuftigt budget for de kommende år.  

Det kan lyde som om der har været meget fokus på tal og ja det har der til dels også, men der har samtidig 

været fokus på at værne om personaleden så de kunne føle sig trygge trods de har gået med udsigter til en 

skole med mindre elevtal og dermed mindre personale. Det har hele tiden været bestyrelsen og ledelsens 

mål at selvom vi står med et mindre antal elever, så ville vi gøre alt for at opretholde det samme høje 

niveau af kvalitet 

Der er måske nogen der mener at vi ikke ramte plet, men der er altid forskellige ideer og meninger og det 

er kun godt. Jeg selv mener at kunne stå ved alle de beslutninger vi har taget gennem de sidste tre år og at 

vi i dag står med et rigtig stærkt lærer team når vi starter det nye skoleår   

Så i dag mener jeg fortsat at det var den helt rigtige beslutning tænde for det lange ly, sætte en kurs og så 

navigere bedst muligt efter forholdende 

Samtidig vil jeg også mene at vi i Bestyrelsen også har formået at have fokus på mange andre meget 

væsentlige emner – faktisk de mest væsentlige, nemlig vores elever, personale plus forældre og deres 

trivsel. Vi har ændret lidt i metoden vi arbejder i bestyrelsen på som skal gøre det muligt at arbejde med 

mere fordybelse og intensitet i vores bestyrelses udvalgsgrupper. Det vil Jim berette lidt om  

fokusområde i bestyrelsen for i den kommende tid vil jeg anbefale skal ligge på  

Hvilken retning skal RNF 

Tydeliggøre vores værdier 

Være en god skole for vores børn, personale, forældre og ledelse 

Tiltrække nye elever og forældre 

Være en god skole som forældre tilvælger for deres børn 
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