Formandens beretning 2016.

Indledning
Så er vi igen nået til november måned og et kalenderår og et halvt skoleår er ved at rinde ud. Det er tid til at
gøre status over det forgangne skoleår på Bagsværd Kostskole og Gymnasium – Grundskole, Gymnasium og
Kostskole.
Det har været et fantastisk år på skolen med mange spændende aktiviteter rundt omkring på hele skolen.
Det gælder både i klasserne hos elever og lærere og i ledelsesregi. Vi er en skole der sætter faglighed i
højsæde, men også en skole hvor opførsel, ordentlighed, kreativitet, entreprenørskab og en hel masse
andre emner gør sig gældende i større eller mindre grad – hver dag, året rundt. Dette synes jeg, at man kan
mærke, når man træder ind på matriklen og det må vi forældre være glade for.
Igen i år gjorde elever og lærer sig også bemærket udenfor skolen og således vandt BK hele 6 priser ved
årets Unge Forsker konkurrence 2016 – et fantastisk flot resultat. Det var
- Årets underviser 2016 på ungdomsuddannelse: Kirsten Thøgersen,
- Novozymes Challenge for grundskoleelever: Peter Nonbo Messerschmidt, Sebastian Schack-Lindhardt og
Jacob Weel Rosbo,
- 4. præmie i Physical Science / Junior: Emilie Munk, Esther Holst Øksnebjerg og Lukas Birch Søgaard,
- 2. præmie i Life Science / Senior: Maja Louise Hansen,
- SIYSS uddelt af UNF – rejselegat: deltagelse i Nobelprisuddelingen og festen i Stockholm december 2016:
Maja Louise Hansen og endelig
- Lundbeck fondens formidlingspris: rejselegat til en hovedstad, alt betalt: Maja Louise Hansen.
Et STORT tillykke til alle de involverede.

Resultat
Selvom 2015 sluttede for lang tid siden, så vil jeg alligevel kommentere ganske kort på det økonomiske
resultat for seneste afsluttede regnskabsår. Vi endte med en omsætning på 76,6 mio.kr, heraf kom 50,8
mio. kr. i form af statstilskud, 17,6 mio. kr. fra skolepenge og de øvrige fra tilmelding til SFO, klub m. fl.
Resultat før finansielle poster endte på 2,9 mio. kr. og nettoresultatet udviste 2,0 mio. kr.
Dette er en tilfredsstillende resultat og nettoresultatet ligger over det budgetterede og hvad vi ønsker at
stræbe efter fra bestyrelsen. Årsagen til, at nettoresultatet ligger på et lidt højere niveau end tidligere
skyldes en bevidst strategi om at konsolidere vores likvider, idet vi i de forgående år har brugt mange
midler på udvendig og indvendig vedligeholdelse/istandsættelse samt undervisningsmaterialer.
Vi forsøger løbende at balancere vores midler mellem undervisningsrelaterede emner, vedligehold (indenog udendørs) og udvikling af indholdet af skolen.
For yderligere oplysninger om regnskab for 2015 skal jeg henvise til www.bagkost.dk og her gå ind i
menuen øverst til venstre, under ”Bestyrelse” og derefter ”Årsrapporter”.
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Bestyrelsen
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift.
Bestyrelsen består af Jeppe Bo Petersen (formand - bestyrelsesvalgt), Thomas Schnegelsberg (næstformand
- bestyrelsesvalgt), Peter Haarslev Klinge (forældrevalgt), Tina Vestergaard Christensen (forældrevalgt) samt
Henrik Kjærsgaard Ibsen (forældrevalgt). I november 2015 er Amina Juul Rasmussen trådt ind i bestyrelsen
som suppleant (forældrevalgt).
Vi afholder bestyrelsesmøder 4 gange årligt, hvor ledelsesrepræsentanter, tillidsmand for grundskolen,
tillidsmand for gymnasiet og formændene for gymnasie- og grund- og kostskoleelevrådene deltager. Vi
afholder også 8 bestyrelsesarbejdsmøder årligt samt et strategimøde, hvor bestyrelse og ledelse bruger en
hel dag på at drøfte emner indenfor skolens strategi. Derudover kan der være nogle ad hoc behov, for
bestyrelsen mødes om et konkret emne. Rektor og formand har tillige en hyppig dialog imellem
bestyrelses- og bestyrelsesarbejdsmøderne.
I løbet af det forgangne år har vi i bestyrelsen arbejdet med mange områder, herunder men ikke begrænset
til: Fremtidens Skole, Store Karl, Lectio, samarbejdet med Musikskolen, Professionel Kapital, børnenes
evaluering af læringssituationer i alle fag, Kostskolen, lektiecafe, børnegrupper til sorg- og skilsmisseramte
børn, skolens økonomi (budget, estimat, likviditet, disponering, begrænser i tilskud fra staten og meget
andet), gymnasiereform, kantinen, online mobning, opgradering af wifi, etablering af kunstgræsbane, salg
af Bakkehuset på kostskolen, personale emner, ny struktur for kostskolen, samarbejdet med FCN,
vedtægtsændringer, ventelistepolitik, risikostyring, forældrehenvendelser, evaluering af rektors
resultatkontrakt for 2015 og etablering af en ny for 2016, forskellige procedurer, videreførelse og
opdatering af strategi.

Strategiarbejde
Vores vision er, at vi sammen skal skabe ”verdens bedste skole” ved at arbejde med, sætte nye mål for,
udvikle og løbende forny følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.

FAG & VIDEN
VENNER & NETVÆRK
TRADITION OG VEDHOLDENHED
DELTAGELSE OG INVOLVERING
NYTÆNKNING OG UDVIKLING

Arbejder vi i fællesskab med disse områder opnår vi det overskud, det engagement og det ansvar hos
elever og ansatte, der vil gøre en forskel hos den enkelte elev. Målet for arbejdet med BK er at: ”Vores
elever skaber selv deres egen fremtid.”. Vores mission er: ”Perseverando – gennem vedholdenhed danner
og uddanner vi elever til at nå deres mål.”
En vedholden stræben efter ovennævnte kan kun ske i et samarbejde mellem medarbejdere, elever,
forældre og omverden i øvrigt.
BK er en skole som tager sit afsæt i faglighed og traditioner, men som også løbende skal forny sig og følge
med ændrede forventninger og krav fra det omkringliggende samfund – ja, fra hele den globale verden – og
ikke mindst forventninger fra nuværende og kommende elever samt deres forældre.
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Derfor har vi i bestyrelsen, ledelsen og i lærerregi søsat et forløb, som bærer arbejdstitlen ”Fremtidens
skole”. Titlen i sig selv er måske ikke så spændende, men de bagvedliggende processer og tanker er
særdeles spændende for alle os, der er tilknyttet BK netop nu og for dem, der vil være det fremadrettet.
Hvornår begynder så fremtiden, ja det gør den i morgen, så det er noget der berører os alle. Det er et
forløb, der har til formål at forsøge at sætte nogle ord på netop ovennævnte forventninger og krav
fremadrettet.
Processen skal gøre os i stand til at være på forkant med, hvad der forventes af en elev og en lærer
fremadrettet. Vil forventningerne måske være at eleverne har en stærk IT-faglig baggrund, vil
forventningerne være, at en elev er god til at stave og regne, eller er der hele tiden maskiner, der klarer det
for os når vi kigger lidt frem, vil forventningerne være, at eleverne har en stærk holdning omkring etik? Der
er mange bud på, hvad der kræves af en elev fremover – det er blandt andet disse temaer, som vi kommer
til at arbejde sammen om i bestyrelse, i ledelse, med lærerne og forældrene.
Første gang forældrene vil blive involveret heri vil være på forældrerepræsentantskabsmødet, som
afholdes 21. november i år. Betyder det så, at vi kun har fokus rettet mod ”fremtidens skole” – nej. Vi
bevæger os hele tiden af to parallelle spor – et nutidens spor og et fremtidens spor – det er endog meget
vigtigt, at forbedre og udvikle det nuværende, så godt bliver bedre.

Vedligeholdelse
Som forældre kan man ikke undgå at kigge lidt rundt engang imellem og se hvordan rammerne indvendig
og udvendig er for vores børn og unge. Det kan også være, at nogen tænker: ”Hmm, det og det ser lidt slidt
ud, hvorfor istandsætter skolen ikke dette og hint?”. Svaret vil være: jo, det gør vi og vi har brugt endog
rigtig mange penge på både indvendig og udvendig vedligeholdelse siden 2012. Noget af det kan man ikke
se fordi det er gemt inde bag vægge, oppe under taget eller under gulvet. Hvorom alting er, så har vi i årene
2012, 2013 og 2014 fokuseret intensivt på dette område. I 2012 fik vi et ingeniørfirma til at udarbejde en
rapport over behov for vedligeholdelse og istandsættelse. Den kunne vi ultimo 2015 endelig færdiggøre,
men vi har fortsat i indeværende år. Når ikke alt det vi ønsker os kan honoreres, så hænger det sammen
med, at vi jo ikke har ubegrænset med midler til rådighed, så det er hele tiden en balance, men jeg kan
forsikre alle om, at der fortsat er fokus på vedligeholdelse og istandsættelse.
Hvis du vil se, hvad der er foretaget, så kan du gå ind på bagkost.dk og øverst oppe til venstre vælge
”Menu”. Her finder du punktet ”Bestyrelsen” og under ”Vedligehold” kan du se, hvad der er foretaget af
vedligeholdelse siden 2012 frem til 2016. Listen opdateres løbende, så alle interesserede kan følge med.

Uheldige hændelser
Vi har i årets løb haft nogle ganske uheldige hændelser på skolen. Der har været forsøg på cykeltyveri flere
gange, men skolen har opsat en høj låge, som bliver aflåst i løbet af dagen. Vi havde også en episode, hvor
nogle biler blev ridset i området omkring skolen og kostskolen. Skolens ledelse har bidraget til politiets
arbejde på alle måder, men der er ikke kommet en afklaring af gerningspersoner. Der er opsat flere
kameraer og skolens pedeller foretager hyppigere overvågning af det udvendige område end tidligere i et
forsøg på at dæmme op for cykeltyverier og andre uheldige hændelser.
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Forventning til 2017
Arbejdet blandt lærer og ledelse med elevernes evaluering af læringssituationerne fortsætter og skal fintunes for, at vi som skole kan få det udbytte, vi ønsker os. Nu er det startet op i 2016 og der skal nogle flere
runder til, førend vi kan se, at vi er i mål. I bestyrelsen forventer vi os meget af denne proces.
Vi har påbegyndt arbejdet omkring teamet ”Fremtidens Skole” og denne proces vil fortsætte i 2017 og ind i
2018. Vi forventer i løbet af 2017 at have nogle bud på, hvad der forventes af os som skole i 2. halvdel af
2017.
Som omtalt tidligere år bliver vi igen i år beskåret i vores tilskud fra staten. Ledelsen har allerede arbejdet
med det, således at vi er på forkant med denne økonomiske situation.

Afslutning
Jeg vil benytte lejligheden til at takke forældrekredsen for den altid store opbakning til skolen. Det er endog
meget vigtigt, at skolen, eleverne og forældrene har et tæt samarbejde om at danne og uddanne vores
børn og unge.
Ligeledes vil jeg på bestyrelsens vegne sige mange tak til lærerne for Jeres store engagement hver eneste
dag året rundt. I bringer viden, erfaring og nyt ind i læringssituationen og I er essentielle i vore
bestræbelser på at gøre BK til ”verdens bedste skole”.
Alle Jer andre som enten sørger for administration af elever og lærere eller Jer, der sørger for at der altid er
pænt og at tingene fungerer rundt omkring skal lyde en stor tak for Jeres indsats.
Jeg vil også gerne takke rektor Jimmy Burnett Nielsen for hans fantastiske indsats og indleven i elevernes og
lærernes dagligdag. Du er primus motor i at fortsætte udvikling af de gode skole, vi allerede har i dag.
Bestyrelsen sætter stor pris på vort samarbejde.
Som vanligt vil jeg afslutningsvis også benytte lejligheden til at takke den frivillige bestyrelse. I bruger
megen tid og mange kræfter på BK.
Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til denne beretning er alle meget velkommen til at kontakte
mig pr. e-mail jbp@bagkost.dk og jeg skal vende tilbage snarest muligt.

Med venlig hilsen
Jeppe Bo Petersen, formand.
November 2016
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