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En lille konkurrence….



Billede beretning

• Organisationen tilstand og fundament

• 2021/2022 i glimt

• Fra 0 – 10 kl.

• SFO v. 2.0

• Børnehaven

• Tilfredshedsundersøgelsen forår 2022
• Ude af Covid’ (covid undersøgelsen i efteråret 2021)

• Skolens kerneværdier

• Med ind i bestyrelsesrummet

• Fremtiden

• Ukraine



2021/2022 i glimt 
-

add-on til EY beretningen



Centrale pointer for 2021/2022
for bestyrelsen og ledelsen

• Ny bestyrelse i arbejdstøjet

• Justeret holdopstilling + 1 års jubilæum for ledelsen i børnehaven

• Af med mundbind (dog stadig corona-efterveer )

• Stabilitet og fokus på elevernes/personales trivsel

• Konsolidering

• Værdierne skal leve videre og tydeliggøres

• FÆLLESSKAB som fokuspunkt

• Understøtte tiltrækning, rekruttering og fastholdelse af personalet



HULVEJ PRIVATSKOLE
MISSION

”At flytte eleverne fagligt ,socialt og motorisk 

via ambitiøs undervisning, så de opnår viden 

og evner, de kompetent kan bruge i fremtidige 

læringsmiljøer og fællesskaber”

VISION

At udvikle unikke rammer for et forpligtende, 

givende og trygt fællesskab, hvor den enkelte 

udvikler det bedst mulige fundament for et 

rigt og aktivt liv samt glæde ved livslang 

læring.”

Elever, forældre, medarbejdere, ledelse

Hulvej Privatskole.

FAGLIGHED    FÆLLESSKAB     BEVÆGELSE

Bestyrelsens ansvar 

og indsatser



Et samlet stærkt ledelsesteam på plads 













Børnehaven

84/111 børn

16 medarbejdere



SFO 2.0  HULEN

132 børn

8 medarbejdere



Tilfredshedsundersøgelsen 2022

• 373 svar (33,1%)

• Bredde i svarene

• Kilde til 

• Status

• Forbedringer

• Fremtiden 



Tilfredshedsundersøgelsen 2022 - status

• 73% af 

forældrene 

vurderer udbytte 

og trivsel højere!

• 16% det samme

• 3% lavere...



Tilfredshedsundersøgelsen 2022 - forbedring

• Stor tilfredshed 

med lærernes 

faglighed

• Bevægelse 

opleves 

hverken/eller hos 

hver femte 

forældre

• Opmærksomhed

på udendørs-

områder



Tilfredshedsundersøgelsen 2022 - strategi

• Mange grunde til 

at vælge Hulvej!

• Værdierne og 

omdømme er 

vigtigst

• Undervisningen 

kvalitet vægter 

også højt





Faglighed, fællesskab og bevægelse
Understøttelse af kerneværdier



Faglighed

• Dagligdagen 

• DM i Skills

• Finale i DM i fagene

• Efteruddannelse af lærere

• Efteruddannelse af adm. personale



Fællesskab

Spil dansk dag

Skolefesten 

Dans i skolegården

Klasseture

Forårskoncerten

Dagligdagen mm.



Bevægelse



Hulvejs rejse frem i tiden



Med ind i bestyrelsesrummet



TAK 



Årsregnskab 2021 
Budget 2022



Årsregnskab 2021

”Det er vores opfattelse, at 
årsregnskabet giver et retvisende billede 
af skolens aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2021.”

”Vi har ingen væsentlige kritiske 
bemærkninger at rapportere.”

Statsaut. Revisor, Helle Lorenzen, EY



Årsregnskab 2021 touchdowns

• Årets resultat: kr. 391.000

• Fokus på likviditet grundet tvungen indfrielse af lån 
i Hulvej 7 ultimo december

• Den forøgede trækning på kassekreditten i 2021 er 
foretaget med fuld bevidsthed

• Likviditeten bliver i april 2022 boostet af det delvise 
frasalg af Krudthusvej 6



Budget 2022

• Forventet resultat: kr. 614.000

• Fuld fokus på likviditet og konsolidering

• Ingen større anlægsinvesteringer i 2022

• Fokus på mere optimal udnyttelse af 
pædagogiske ressourcer

• Fremtidig usikkerhed: 
Stigende driftsomkostninger
For nuværende fastpris-aftale på el 
(indgået december 2021)



Valg af bestyrelse 



Vi tager en tørn mere… 



Bestyrelsen

Skolekredsen

• Henrik Plovst - Genvalgt 2022

• Søren Frahm

Forældrekredsen 

Signe Marie Smidt

Christian Sørensen

Ann Cathrine Lebech Hoe – genopstiller

Ole Kramer – genopstiller 

Niels Foged – genopstiller 

Simon Sørensen,1. suppleant - genopstiller

2. Suppleant  ??  



Indkomne forslag



Tilsynsrapporten



Eventuelt



TAK 




