
 

Beretning Branderup friskole 2009  
Aftenens program  
Generalforsamling derefter  
Hot dogs og pølser, kaffe under støtteforenings generalforsamling.  
I maj måned tog den nye bestyrelse fat, ”den gamle flok” der havde været i gang siden, der ikke var 
noget der hed friskole, blev suppleret med nogle nye, mens andre sagde tak for denne gang.  
Der er ingen tvivl om, at nogle af de gamle vaner og ting der var indforstået, pludselig ikke var 
allemandsviden.  
Her er det vigtigt, at få en god begyndelse og måske giver et spark over skinnebenet til de gamle i 
bestyrelsen. Processen med at arbejde godt sammen, i bestyrelsen er vigtig og vi skal bruge tid på 
opgaven, så alle kommer i arbejdstøjet fra starten af.  
Vi har for at hjælpe os selv lavet en lille årsplan over ting der skal tages op i årets løb. Jeg håber at den 
hjælp til struktur på arbejdet kan give et bedre overblik.  
Overhead  
kalender  
Udvalg  
2009 blev det første fulde år i friskolens historie og begyndelse på det andet skoleår.  
I foråret tog vi en svær beslutning, men også en beslutning der var nødvendig.  
Friskolens børnehave havde voksetrang og vokseværk. Den store succes, personalet har skabt i 
børnehaven, gav appetit på mere og Lene og hendes kollegaer var klar til at starte Branderup børnehus 
op, med børn i 0 – 6 års alderen.  
Lovgivningen gjorde, at så skulle institutionerne splittes op, da en friskole ikke må have børn yngre end 
3 år. Det gav lige en ekstra bestyrelse mere i byen, men det gav også overskud, så hver bestyrelse kunne 
koncentrere sig, om hver deres målgruppe.  
Det er lækkert at se den succes der på stedet.  
Det vi nu, skal love hinanden er at bevare samhørigheden, men jeg tror at fælles legeplads, SFO og til 
dels personale er guldklumper der skal holdes fast i.  
På Friskolen er der også succes.  
Skoleåret 2009/10 blev skudt i gang, den anden søndag i august, med 83 elever. Traditionen med at 
starte en søndag er fastholdt, selvom det for nogle stadig er nyt, er det en tradition vi holder fast i, 
skoleåret skydes i gang, med en hyggelig dag hvor vi mødes og oplever fællesskabet forældre, børn og 
lærere.  
Vi er stolte af, at kunne samle en sådan flok børn her på vores lille landsbyskole.  
Men det er hårdt arbejde, at få et sådan projekt til at lykkedes.  
Finanskrise, faldende børnetal, 360 graders eftersyn af folkeskolen, ja man kan blive helt skræmt.  
Og det er bestemt heller ikke en let opgave vi har givet os selv.  
Økonomien er svær at få til at hænge sammen, men med den store vilje og opbakning der er, fra 
støtteforening og utrolig mange frivillige hænder, så kan den mentale økonomi hænge sammen og hvis 
vi fastholder denne gejst, så lykkes tingene.  
FOR: I Brandeup står vi fast, vi vil have en skole.  
En friskole der skal stå klart i folks bevidsthed.  
Vi har netop i bestyrelsen afholdt en pædagogisk dag.  
Her kiggede vi på:  
Principperne for vores skole  
Timefordelingsplan  
Fokuspunkter, vi har 4 stk.  



Læsning, Vores børn skal være nogle superlæsere  
Tidlig sprogstart: Vi tror sproglæring skal startes tidligt og meget vigtigt:det skal ske gennem leg, rim 
og remser mv.  
Daglig motion: Få pulsen op fra morgenstunden så er man frisk og klar til at gå i gang. Bruger evt. 
motion i undervisningen  
Sundhed: Vi skal holde i mange år, så fokus på kroppen og den made vi behandler den på.  
Yderlig vedtog vi at der skulle være en Udlandstur.  
Vi har netop vedtaget at de unge i 8 klasse skal på en årlig udlandstur  
Skoleintra i det nye skoleår. Vi har et system tilgængelig på vores hjemmeside der rummer nogle 
muligheder og det bliver der også taget fat på i det nye skoleår.  
Som I kan høre forsøger vi langsomt at bygge en kultur op, vi ER et alternativ, vi gør tingene anderledes 
og det skal være vores styrke. Vi er måske ikke i mål endnu men, vi er på vej, hele tiden på vej.  
I forbindelse med vores pædagogiske dag, glædede det mig meget at det værdigrundlag skolen blev 
skabt på er uændret. Principperne for vores skole som da vi startede.  
Det håber jeg også er en betryggelse for vores lærer, jeg håber I føler at i, ved hvor i har bestyrelsen. Det 
er jo jer der skal udføre opgaven. Nogle gang tænker i nok:  
Hallo mand, børnene kan jo ikke gå i skole til kl 5 om eftermiddagen.  
Jeg vil sige til jer at jeg synes i gør det rigtig godt, jeg er overbevist om at I flytter grænser, i bliver hele 
tiden kigget efter i sømmene, af forældre til deres små poder, men det er min oplevelse, at I er i god 
dialog med vore forældre.  
Måske kunne vi ønske os flere forældre i undervisnindstiden, men det er måske en opgave vi skal have 
kigget lidt anderledes op, for fælleskabet omkring undervisning er meget vigtig mellem skole og hjem.  
Vedr. den stramme økonomi og det faldende børnetal.  
Vi har netop været igennem en meget svær beslutning i bestyrelsen.  
Næste skoleår er vi, med de nuværende udsigter, ramt af en nedgang i elever.  
Derfor stod vi overfor et valg.  
Skulle vi gå den tunge gang og afskedige en lærer, eller skulle vi beholde styrken og så sætte alle sejl til 
og forsøge at få flere elever på skolen.  
Vi har valgt det sidste  
Derfor har vi valgt at fastansætte Mette i foreløbig 75 % stilling.  
Hvordan skal vi så få det til at lykkes. ?  
Vi har givet hinanden en opgave. Alle økonomer vil måske ikke være enig med os, men vi laver en 
investering.  
En investering der involvere bestyrelse, lærere, forældre og alle der har et hjerte der banker for skolen.  
Vi vil målrettet være mere synlige de næste 6 måneder.  
Det bliver den første opgave, for den nye bestyrelse, at vi i samarbejde med lærergruppen ligger en plan 
for vores pr, så skolens budskab bliver bredt ud.  
Lærerne kan hjælpe os, I kan hjælpe os, vi kan gøre det sammen.  
Vi har tænkt os at få lavet et lille koncept vi kan køre ud med. Det skal være nemt at smide i bussen og 
så er det af sted med lykkehjul og det hele.  



Noget der giver blikfang, noget der tiltrækker børn og så vil ud der, hvor vores evt. kunder kunne være.  
Den bedste PR er stadig mund til mund metoden, så spar ikke på krudtet når i er langs.  
Det er slet ikke tænkt færdig endnu, men det skal vi i gang med.  
Fakta er i hvert fald at vi skal ud over grænserne for at få børn nok.  
Synlighed i byen:  
Friskolen er en vigtig brik i Branderup.  
Friskolen modtager en kæmpe hjælp fra byen. Dåsedrenge, støtteforening de mange frivillige der holder 
stedet pænt.  
Forældreudvalg  
Pedelkorps  
Chauffører  
Hjemmeside  
Alle der er med til få det til at lykkedes  
Men ikke nok med det.  
Byfesten, Aktivcenret, Borgerforeningen, Lokalhistorisk Arkiv og Friskolens støtteforening har netop 
bevilliget et kæmpe beløb til at få bragt mere orden på vores varmestyring og isolering. Det har flere 
formål.  
1: Billigere varme  
2: Mere korrekt registrering af varme i aktivcenter kontra skole  
3: Bedre styringsmuligheder for sænkning af både vand og varme separat i friskole og aktivcenter.  
En investering der til gavn for friskole og aktivcenter.  
Hvordan siger vi tak for alle denne gavmildhed:  
Jeg er sikker på, at det bidrag der gives gennem den strøm og børn og unge der cykler glade til skole og 
børnehave og børn dyrker deres idræt i aktivcentret, deltager i byfesten, julemarkedet og skolefesten er 
en stor belønning.  
Det gør mig glad og jeg synes vi alle kan rette ryggen  
Lærere i friskolen, pædagoger i børnehuset, forældre og alle der bor her, vi kan være stolte af vores 
projekt.  
Som afslutning vil jeg endnu en gang sige tak til alle, for ikke at glemme nogen, men der er 3 jeg gerne 
vil give en speciel tak.  
Jeg vil gerne bede  
Catrine Sørensen  
Jørn Peter Thorøe  
Anette Bahnsen  
I har alle 3 valgt at sige tak for denne gang og træde ud af bestyrelsen.  
Anette:  
Den første jeg giver en blomst er Anette:  
Du er vores faste skribent, når du laver vores referater. Du laver nogle rigtig gode referater, der er 
kortfattet og får fat i beslutningerne. Du har været med lige fra den gang dig og Jes sad og tog imod  



de første indmeldelser, en dag hvor, vi alle havde nerverne uden på tøjet, vi om i landsdækkene tv og det 
endte med at blive en superdag. Du har også lavet reklamefolder og siddet i diverse udvalg, tusind atk 
for din præstation.  
Jørgen Peter: Du er jo en af de tydelig erhverspræget bestyrelsesmedlemmer. Børnene skal jo lære 
noget, hvor svært kan det være! Det er dejligt engang imellem at få bragt tingene ned på jorden og du 
kan altid få et problem løst, hvis det er inden for dit område og det er bl.a. pedel opgaver og busplaner 
mv. Din kone laver noget fantastisk kage, så pas godt på hende. Tak for din hjælp Jørgen Peter, du har 
tilkendegivet at du godt vil gi en hånd med ved bussen stadig og det bliver du nok holdt fast i.  
Catrine: Så kommer vi til dig Catrine, vores næstformand. Jeg har haft mange telefonsamtaler med dig 

og Thorbjørn vi har altid snakker skole, men du har sikkert været træt af mig nogle gange. Det som du 

er god til og det som jeg er god til er meget forskelligt og derfor har du betydet meget for mig i det her 

projekt. Du skal have tak for din måde at se tingene på og tak for dine klare budskaber, vi har brugt 

dem og vi har haft brug for dem. Du har betydet meget for projektet og det skal du have tak for. 


