
 
 

 

 

Formandsberetning 2014 

2013 har været et godt år for Stauning Skole. 1/3 af skolens elever bor nu uden for 

skoledistriktet, og interessen udefra ser ud til at fortsætte. Vi har en god skole og et 

godt og attraktivt alternativ til de øvrige skoler i omegnen, og det kan vi være rigtigt 

stolte af.  

I foråret lavede vi sammen med Fællesbestyrelsen en evaluering blandt skolens 

forældre, som viste, at både lokale og nye forældre er positive overfor den forandring, 

der er sket på skolen i kraft af den øgede elevtilgang. Evalueringen pegede på, at det er 

skolens pædagogiske fokus og høje faglige niveau, der tiltrækker nye elever. Mange nye 

forældre har overvejelser om hvorvidt et skoleskift vil betyde, at deres børn mister det 

eksisterende netværk, men det viser sig, at børnene tværtimod får flere venner. De 

lokale forældre peger også på de nye relationer, som en positiv effekt, der har haft god 

indflydelse på trivslen i klasserne.   

Så det går jo godt, og faren er tilsyneladende drevet over. Der er langt ned til de 

kritiske 75 elever, der gør skolen lukningstruet, og vigtigheden af Støtteforeningens 

arbejde kommer måske til at synes mindre. Men elevtilgangen er betinget af, at vi kan 

tilbyde transport til og fra Skjern flere gange om dagen, og der er store 

driftsomkostninger forbundet med vores busordning. I år har udgifterne beløbet sig til 

110.000 kr.  

Vi er ikke en støtteforening i traditionel forstand, hvis primære formål er, at samle 

penge ind til at forsøde skolens og børnehavens tilværelse med lidt ekstra flødeskum 

på lagkagen. Vores arbejde er en forudsætning for, at skolen kan bevares som 

kommunal institution.   

For et år siden kørte vi 28 elever til og fra skole hver dag. Nu er vi oppe på 41, og vi har 

været udfordret på fleksibiliteten i vores tilbud. Vi har 12 frivillige og stabile 

chauffører, som kører 3 morgenture og 5 eftermiddagsture hver dag i vores 2 busser, 

og de større elever bruger rutebilen i det omfang, det er muligt. Det er et kæmpestort 

koordineringsarbejde, og vi er meget heldige, at vi har Ivan til at varetage den opgave. 

Han tager enhver udfordring oppe fra og ned. Når der kommer en ny elev, som vi ikke 

umiddelbart har plads til, så tryller Ivan lidt, og alt kan pludselig lade sig gøre.  

Men vores nuværende set-up er ikke langtidsholdbart, hvis elevtilgangen fortsætter. Vi 

har afgivet høringssvar til Midttrafik og afventer lige nu de endelige køreplaner for 

næste skoleår, inden vi har helt klarhed over behovet for vores eget tilbud.       

Ambitionerne for Børnehaven har været lige så store som for skolen, men det har vist 

sig at være en svær opgave, af flere grunde: Som forælder er det en stor barriere at 

sende et barn i børnehavealderen afsted med bus om morgenen, og i modsætning til 

skolerne er der generelt stor tilfredshed med børnehaverne i Skjern. Og så valgte 

Susanne Langager desværre at opsige sin lederstilling i børnehave og SFO, og det har 

givet noget uro og udskiftning i personalegruppen, som har drænet overskuddet til den 

udviklingsproces, der egentlig var planer om. Det arbejde er dog nu påbegyndt med 

børnehavens nye leder. 

 

 



 
 

 

 

Vores to primære indtægtskilder er fortsat avisindsamling og 

medlemskontingenter. Avisindsamlingen er nærmest blevet en institution i sig selv. To 

faste hold af lokale ildsjæle står klar 4 gange om året, og der er generelt en meget flot 

opbakning til indsamlingen. Indbetaling af medlemskontingenter går knapt så smidigt, 

fordi vores ambitioner om at modtage indbetalingerne via girokort og PBS-tilmelding 

desværre gik i vasken i efteråret. Men det bliver et indsatsområde her i foråret at få det 

op at køre.   

Af andre aktiviteter kan nævnes sponsorløbet som vi planlagde i forbindelse med 

skolernes motionsdag. Der var stor opbakning fra både skole, børnehave og flere 

frivillige, og børnene lagde et imponerende engagement for dagen, det var en ren 

fornøjelse at overvære. Sponsorløbet gav et flot resultat på omkring 35.000 kr. Dertil 

kom også en del feedback fra flere forældre, både positiv og konstruktiv. Vi sætter stor 

pris på begge dele. Vi hjalp også til ved Stauning Skoles store jubilæmsfest i 

september, hvor vi blandt andet stod for barsalget, og også det gav os et overskud på 

ca. 40.000 kr.    

Af mindre arrangementer kan nævnes Jazz Camp i forbindelse med festivalen i august, 

som Støtteforeningen har stået for. Vi har solgt amerikansk lotteri ved skolefesten, 

arrangeret det efterhånden traditionsrige bankospil i skolens samlingssal, deltaget på 

forårsmessen i Stauning og haft en bod i et af handelsforeningens julehuse i Skjern. 

Fælles for disse arrangementer er, at de hver især kræver et stort forarbejde mod et 

relativt lille overskud.  Fremadrettet vil vi fokusere på færre og større aktiviteter, fordi 

det kræver en næsten lige så stor indsats at planlægge et lille arrangement som et stort.      

Vi var heldige at modtage et sponsorat fra Andelskassen, og så har vi tjent lidt på at 

leje busserne ud, når vi ikke selv har dem i brug.   

Støtteforeningen spiller fortsat en rolle i at gøre opmærksom på Stauning Skole som et 

alternativ til de øvrige skoler i området. Det sker via pressemeddelelser, kontakt til 

lokale journalister, radiostationer og decideret annoncering. Vi har desuden startet et 

månedligt nyhedsbrev, som skal være med til at synliggøre foreningens indsats og 

vigtigheden heraf.    

Til sidst vil jeg sige tak til alle dem, der gør en indsats for at det her projekt er lykkedes 

og kan fortsætte med at lykkes: De utrættelige chauffører, avisindsamlerne og alle jer 

der stiller op, når vi mangler nogen til at servere, bage kage, indsamle sponsorater osv. 

Tak også til alle vores lokale forretninger og virksomheder, som bidrager med gaver, 

præmier og sponsorater.  

Tak til alle medlemmer og til bestyrelsen, som har ydet en ekstraordinær indsats. Vi 

skal vælge 4 nye bestyrelsesmedlemmer i aften, og vi er heldige, at både Line, Anne 

Marie og Alec har valgt at fortsætte. Selv trækker jeg mig i erkendelsen af, at 

hverdagen skal kunne hænge sammen, og at livet er en prioritering. Det har været 

både sjovt og spændende at være en del af det fantastiske sammenhold, som er 

grundlaget for støtteforeningen. Jeg glæder mig til at følge det videre arbejde.     
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