
Beretning Branderup friskole 2010 
 
Det er med en god fornemmelse i maven, jeg står her på Branderup Friskoles 3. generalforsamling. 
 Året 2010, fik Vi, endnu engang, bevis for, at den beslutning Vi alle, i fællesskab, tog 
i 2007/08, var værdifuld. 
Det var en modig beslutning, at sige til Tønder kommune, ”Vil I ikke nok være søde, at lukke 
skolen og sælge bygningerne til os.” 
Tønder kommune har, af hensyn til besparelser og faldende børnetal, besluttet, at 8 skoler bliver 
lukket til august 2011. Hvis ikke vi havde gjort, som vi gjorde i 2007/08, var der 9 skoler der var 
blevet lukket. 
 
Årets gang 
 
2010 har igen været et år med stor aktivitet. Den nye bestyrelse, havde en udfordring. 2 års 
regnskab med røde tal, krævede en indsats. Det nye budget, gjorde vi til et fælles ansvar, lærere, 
leder og bestyrelse. Alle skulle løfte i flok. Lærere og leder påtog sig opgaven på skolen, vi dækker 
selv vores vikartimer ind, så vidt det overhovedet er muligt og puslespillet omkring timelægning 
/fagdækning blev skåret lidt til. Vi var dog også bevidst om, at der skal investeres i elever, da vi 
ønsker flere elever frem for, hele tiden at skære ned. 
Bestyrelsen tog fat i en PR kampagne, der strakte sig over sommeren og efteråret. Vi har været 
synlige, både i gadebilledet, men også i de lokale blade. 
Vi har netop holdt en lille mine evaluering i bestyrelsen, der var enighed om, at kampagnen, var et 
hårdt arbejde, men Vi har det godt med det, vi gjorde, det har været bøvlet værd. 
Med hensyn til evaluering, så er det noget vi vægter højt. 
En evaluering, er en kvalitetskontrol, at det vi laver.  
Lever vi op til vores målsætning? 
Bliver de fine ord, omsat til virkelighed? 
Vi kan godt opsætte nogle mål, men har vi og bruger vi de rigtige midler, de rigtige værktøjer. 
Lærere, leder og bestyrelse har netop afholdt en aften, hvor vi evaluerede og hvor vi arbejde med 
visioner.  
Dejligt for bestyrelsen at høre, hvordan opgaverne løses. Hvordan der arbejdes med børn på alle 
niveauer. Det er mit klare indtryk, vi har en meget rummelig skole. En skole der tager 
udgangspunkt i de enkelte børn og der bygges mennesker op der ikke kun bliver præcenteret for en 
masse viden, men også bliver hjulpet med, hvordan de selv kan søge viden. 
Personlig var det for mig en fantastisk aften. Jeg elsker når hele banden er samlet, vi mødes og 
hygger os, men vi snakker også om skolens ve og vel og de store tanker bliver luftet. 
 
Nye ansigter på skolen.  
Siden friskolens start, har der hvert år dukket nogle nye ansigter op på skolen. Det er dejligt at møde 
nye forældre. Den glæde skal gerne være gensidig. Her har Vi alle en opgave. At være en del af 
fællesskabet på Branderup friskole kræver en indsats.  
Fællesskabet, der også er et forpligtende fællesskab, kræver næring og gødning for at vokse sig stor. 
Næste skoleår vil, som tingene ser ud i øjeblikket, byde på en del nye ansigter.  
Vi glæder os til at tage imod og vil hjælpe de nye på vej. 
Vi skal jo ikke glemme at det er forældrenes skole, der er opgaver der skal ordnes. Det ville jo være 
rigtig dejligt, hvis vi kan se nogle, at de nye forældre til byfesten og måske bag rattet i vores lille 
bus osv. 



Tilsynsførende/Evaluering 
 
Lillian Petersen har nu i 3 år varetaget jobbet som tilsynsførende for skolen. Arbejdet med en ny 
model for tilsyn af friskoler, har været længe undervejs og desværre kommer vi nok til at vente lidt 
endnu. 
Den nye model bliver en evaluringsmodel. Vi er klar til den nye model, når udkastet kommer, men 
vi venter også til det endelig oplæg er helt klar. Der skal nemlig laves nye vedtægter til den tid og 
det gør vi kun, hvis vi er sikre på det er et gennemarbejdet model, vi skal tage fat på. 
 
 
Lidt landspolitik skal der også være plads til. 
 
Vi lever i en sparetid. Folketinget vil også skære ind til benet på friskole området. En friskole 
modtager pt. 74 % i tilskud af de gennemsnitlige omkostninger til at drive folkeskole i Danmark. 
Den procent vil folketinget have sat ned til 71 %. 
Danmarks friskoleforening har kæmpet hårdt imod dette. Ikke fordi friskolerne ikke vil tage ansvar 
når der skal spares. Men man skal huske, at kommunerne i disse år sparer på skolebudgettet. Dvs. at 
procenttildeling på 74 % er 74 % ”Af noget mindre” Dermed ville der reelt komme en 
dobbeltbesparelse overfor friskoler. 
Vi er glade for den kamp Danmarks friskolelforening har kæmpet og det viser med alt tydelighed, at 
et tilhørsforhold er vigtig, så der er nogle der kan kæmpe vores kampe og friskolen kan blive 
informeret. Som sagen ligger lige nu, er det faktisk vedtaget en gradvis sænkning af tilskuddet, men 
politikerne har lovet at kigge på sagen igen. 
 
Børnehuset. 
 
Børnehaven, der i dag hedder ”Branderup Idræts og naturbørnehuset”, har fuldt damp på kedlen og 
Vi glæder os meget over den flotte fremgang der er.  
Når man kommer på besøg i børnehuset, summer det at engagerede medarbejdere og små børn der 
er åbne og nysgerrige, der kommer altid et par stykker hen og skal snakke lidt og sige hej. 
Stort tillykke herfra skolen, med det I har kørende, det er meget flot og den begrænsede plads I har, 
bliver brugt til mindste kvadratmeter. På friskolen, håber Vi naturligvis at Vi kommer til at se jeres 
dejlige børn på skolebænken. Det er også børnehuset, der passer friskolens SFO børn, endnu gang 
tillykke med jeres flotte resultater og tak for samarbejdet. 
 
Varmeudgifter.  
 
Vi har med, økonomisk hjælp fra mange af byens foreninger fået sat gang i at minimere vores 
varmeudgifter. Gamle rør er blevet skiftet, isolerings arbejde er i gang og noget andet gammelt 
rørværk i hjemkundskab bliver skiftet. 
Det skulle alt sammen når det er færdigt giver besparelser på varmeregningen. 
 
Nye tiltag 
 
Der er ikke mangel på gode ideer, når det gælder noget nyt at tage fat på. På den korte bane er 
ønsket om en bedre legeplads herude på skolens område et meget stort ønske. Men også 
investeringer i moderne udstyr til undervisning ligger højt på ønskesedlen. 
Så hvis der er nogle der mangler gode ideer, til gavn for byen skal I bare sige til. 



Skolekreds: 
 
Branderup Friskole skolekreds. 
Alle forældre er pr. automatik medlem af skolekredsen.  
Forældre betaler ikke kontingent til skolekredsen. 
Hvert år til jul udsendes et julebrev fra skolen, plus et girokort/betalingsservice. 
Medlemskab koster 50 kr. årligt. 
Derudover sendes indbydelse til generalforsamlingen. 
 
 
Mange at sige tak til 
 
På en friskole er der mange at sige tak til. 
Ansatte, en dejlig stabil flok. 
Jeg vil gerne fremhæve vores kontorpersonale i form af Inger og vores rengøring, buschauffører og 
pedel. Inger Lise, Helle og Martin. 
Vores lærere Mette, Sanne, Jane, Tina, Christian, Jens Ole og sidste nye skud på stammen Stine, 
som kun har været her i godt en måned. 
Vores SFO ansatte, har jeg desværre ikke helt styr på navnene, håber Lene kan hjælpe lidt med det. 
Sidst men absolut ikke mindst, tak til dig Lisbeth. Du er en dejlig skoleleder at arbejde sammen 
med. 
Jeg synes, alle yder meget til fællesskabet. 
Derudover er der en hel masse andre. 
 
Pedelkorps 
Havefolk 
Buschauffører 
Støtteforening 
Forældreudvalg 
Aktivcentret, for vores samarbejde. 
Byens foreninger der har givet bidrag til vores isolering og varmereparationer. 
BUIF for samarbejdet vedr. byfesten 
Alle der støtter op om vores arrangementer 
Alle der hjælper med at holde skolen pæn og ren. 
Alle der hjalp med at puste balloner op og anden hjælpe i forbindelse med PR kampagnen. 
Sponsorer der bakker op om vores tiltag. 
Tusind tak hvis der er yderlig andre der har hjulpet til. 
 
Jeg vil også sige mange tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Jeg føler mig utrolig godt tilpas i 
flokken. Vi forsøger at dele os op, så hver især gør det vi er bedst til. Ikke alt er lykkedes 100 %. 
Men Vi har grund til at være tilfredse, ikke mindst over det flotte regnskab vi kan fremvise. 
Tak for indsatsen. 


