
 

 

Generalforsamling 5. april 2011. 

”Der er så dejligt ude på landet …”, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte 
eventyr: ”Den grimme ælling”, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte 
danske digter, nu her inden vi skal i gang med emneugen, hvor vi netop skal arbejde med 
”Mit livs eventyr”, som er en fortælling om H. C. Andersens liv og nogle af de kendte 
eventyr.  

 At der er dejligt på landet, kan vi alle bekræfte. - Der er dog nok nogen her i vores kom-
mune, som i løbet af det sidste års tid har været i tvivl, - her tænker jeg selvfølgelig på alle 
de små samfund, der har måttet se deres skole lukke uden at have haft en jordisk chance 
for at gøre noget, da kommunen i tidsforløbet ikke har givet borgerne mulighed for at 
kunne vælge at etablere noget andet. – Det kan vi sagtens forstå, at der er mange, der er 
skuffede over, - og vi kan kun tænke med stor glæde og tilfredshed på, at der kom gang i 
Branderup Friskole og Børnehuset, inden den helt store sparekniv kom i brug i forhold til 
Branderup. – Her må vi endnu engang prise os lykkelige for, at der var nogle folk i byen, 
der var snarrådige og gjorde et stort forarbejde, så det er lykkedes. - Dette forarbejde har 
ingen af de evt. nye friskoleinitiativer haft mulighed for at lave, og helt sikkert vil de mangle 
det, hvis deres projekter skal lykkes. – Jo, jeg tror, at alle her har stor forståelse for disse 
samfund, der nu vil komme til at mangle deres kulturcenter i form af en skole.                                       
På landsplan kan vi vel heller ikke hele tiden bryste os af, at der er så dejligt, - vi har i 
hvert fald i år mærket, hvordan det er at få taget noget af et tilskud, som ellers i første 
omgang var blevet os tildelt fra statens side. – Jeg har aldrig tidligere oplevet lignende 
tilfælde. – I årene frem skal vi til at være endnu mere sparsommelige, og det er til at forstå, 
da det er varslet i tide, og alle har jo måttet stå for tur i sparerunden, - men hårdt bliver det. 

Tilbage til historien om Branderup Friskole. – For en skole som vores er det vigtigt, at den 
har et lokalsamfund, en skolekreds, der bakker os op og føler sig som en del af friskolen 
og fortæller den gode historie igen og igen, - også selvom det nu snart er 3 år siden, vi 
startede, - det giver nemlig både os, men også hele byen energi, for det her er et projekt, 
vi har været fælles om og kan være stolte af.                                                                                           
Jamen, vil nogen sige, det kan da ikke altid være lige godt. – Nej, selvfølgelig kan det ikke 
det, men det får vi forhåbentlig talt om og rettet op på undervejs, så der igen kan fokuseres 
på det positive, for det er nemlig det, der giver styrken i det daglige til at klare mange af de                  
ellers så opslidende udfordringer.                                                                                                             
I forældrekredsen er det også vigtigt at fokusere på den gode historie, som de sammen 
med deres børn skal være en del af. - Den dårlige historie skal ikke deles med børnene, 
men den skal løses på skolen. For børnene er det vigtigt, de fornemmer, at skolen og 
forældrene er fælles om at lave en god skole, og det er det, der snakkes om.                                        
Vi skal i det hele taget være bevidste om, at vi hurtigt kan snakke en skole ned med dårlig 
omtale, og det vigtige er, at snakke en skole op med god omtale, og det er vi alle fælles 
ansvarlige for. – Forhåbentlig er det sådan, at vi alle bliver lidt varm om hjertet, når vi her 
og der ser vores logo, og som minder os om, at det var alle anstrengelserne værd.                              



 

 

Hos medarbejderne er det selvfølgelig vigtigt at kunne snakke om de dårlige historier og få 
talt dem igennem på lærerværelset, - men for arbejdspladsens og ens egen skyld er det 
vigtigt igen efterfølgende at fokusere på de gode historier. - Hvis vi har haft problemer med 
en elev, er det vigtigt, efter problemet er løst, at få fat i elevens gode historie igen, og på 
den måde få løftet eleven ud af en uhensigtsmæssig rolle.                                                                     
For børnene indbyrdes er det også vigtigt at få løst alle konflikter, og især at få snakket om 
problemet og få en forståelse for hinanden, således det ikke er den dårlige oplevelse, der 
står tilbage, men den gode oplevelse, hvor vi får et indblik i, hvordan den anden part har 
oplevet en situation.                                                                                                                                 
I bund og grund er det et spørgsmål om at tænke positivt, og så ellers fortælle en masse 
gode historier, - det er helt sikkert det, vi skal leve af i fremtiden, og det skal vi fortsat 
hjælpe hinanden med. 

I forlængelse af ”den gode historie” har vi i løbet af det sidste år arbejdet med ”Trivsel og 
god omgangstone” på de forskellige hold, og det er selvfølgelig vigtigt, at vi føler, vi hele 
tiden kommer videre, skønt der dagligt kan være små svipsere i omgangstonen og 
omgangsformen, og rummeligheden på stedet kommer på prøve. 

Friskolens skolehverdag er nu i en god, fast rytme og er genkendelig i det almindelige 
skema, hvor emneuger, aktivitetsdage osv. er med til at give nogle dejlige opbrud i det 
vante, og hvor man så glæder sig til at skulle tilbage til hverdagen igen.                                                 
Selvfølgelig har de enkelte børn hver deres favorit inden for fag og måde at blive undervist 
på. Mange af vore børn er glade for selv at finde viden, ved at søge oplysninger og i det 
hele taget at lære på mange forskellige måder ved selv at være eksperimenterende. Det er 
glimrende og en god måde at lære på, men det er også nødvendigt at kunne sidde stille og 
modtage undervisning.                                                                                                              
Hvis vi spørger eleverne om, hvad de helst selv vil, er der ingen tvivl om, at mange vil sige, 
det er kedeligt at skulle til morgensang eller høre på fortælling, men ikke desto mindre er 
det ofte sådan, at de i løbet af dagen går og nynner en eller flere af de sange, vi har 
sunget til morgensang, og når først fortællingen er i gang, ja, så lytter de også, skønt 
udsigten til at skulle sidde stille godt kan virke skræmmende for en del af vore elever, - 
men her er det, at vi skal stå fast og vise, at det er en vigtig del af vores dagligdag, fordi vi 
tror på, at de får noget helt uvurderligt med sig ved at deltage i disse ting.  

At friskoletanken, vore fokuspunkter og det faglige er en stor del af friskolens hverdag, det 
fik vi vist fortalt bestyrelsen til den sidste pædagogiske aften, hvor lærerne kunne fortælle 
om deres arbejdsplads, hvordan deres daglige arbejde var her på stedet, og hvilke ting de 
satte pris på. Det var en god aften, hvor det stod klart, at det grundlag som bestyrelsen 
havde udstukket fra begyndelsen, og de møder vi havde, inden friskolen overhovedet 
startede, stadig var det grundlag, vi holdt skole på, og alle havde en god fornemmelse af, 
at de havde været med til hver især at bidrage til den skole, vi har i dag. - Og samtidig fik 
vi i fællesskab afstukket nogle visioner for friskolen i de kommende år. 



 

 

Det nye skoleår begyndte søndag, den 8. august, hvor der vanen tro var mødt mange 
både børn og voksne op. Igen i år var det spændende at se, om Alma havde været her for 
at male mere på maleriet, og det havde hun heldigvis. Det blev igen en dejlig festdag, og i 
år blev den ikke mindre festlig af, at bestyrelsen stod for grillmad til alle, der ønskede det. 
– Et rigtigt fint initiativ, og forhåbentlig bliver også det en tradition.                                                          
Vi begyndte skoleåret med 80 elever, - desværre nåede vi ned på 79 elever inden den            
5. september, og i løbet af året er der kommet flere til og rejst nogle, så vi nu er 82 elever.                 
Sidste år skulle vi så sige farvel til en 8. kl. for første gang og selvfølgelig også nogle 
enkelte 7. kl.. Heldigvis havde 8. kl. været en meget positiv oplevelse for alle, så vi var 
godt tilfredse med, at 11elever var meldt til vores 8. kl. i dette skoleår, og vi er stadig 
meget glade for at have denne årgang på skolen, hvilket vi også håber, vi har i fremtiden.                   

Vi har også i år haft et godt samarbejde med Agerskov Skole, hvor vi har lejet os ind i 
deres fysiklokale, og desuden har vi igen i år haft en periode, hvor vi har lejet os ind i 
svømmehallen på Agerskov Ungdomsskole. 

 Mht. vores SFO, så har de stadig udgangspunkt fra Børnehuset, men i løbet af året har de 
fået et lokale i Aktivcenteret, men Lene vil efterfølgende sige lidt om SFO’en, - vi kan kun 
sige, at vi er meget glade for samarbejdet, og Jens Ole har i løbet af året været et godt 
bindeled fra Friskole til SFO og Børnehuset.  

                                                                                                                                                                  
Vi begyndte skoleåret med det samme personale, som vi sluttede sidste skoleår med, og 
det gav en god ro, skønt vi var lidt sent ude mht. planlægning af næste skoleår, da der 
skulle tages visse forholdsregler i forhold til sidste års regnskabsresultat. Det lykkedes 
ved, at Mette blev fastansat på 75%, og Jane ønskede forældreorlov, så hun kom ned på 
80%, og dette sammen med  nogle andre mindre omrokeringer betød, at vi tilsammen 
lavede en besparelse på lærerlønninger på ca. 55 %. Det var rigtig dejligt, at det kunne 
lade sig gøre på denne måde, men når det så er sagt, så ville det være endnu dejligere at 
få alle, der ønsker det, ansat på fuld tid igen efter sommerferien.                                                           
I løbet af det sidste år har vi også sparet meget på vores vikarkonto, og det har kun kunnet 
lade sig gøre ved medarbejdernes velvillighed og forståelse.                                                                 
I løbet af efteråret fik vi tilknyttet en pedelmedhjælper Martin i et praktikforløb, og det er 
lykkedes os at få dette forløb forlænget indtil afslutningen af dette skoleår, og det er vi 
rigtig glade for, - især også her efter jul, hvor Ingelise har været sygemeldt, (heldigvis er 
hun så småt vendt tilbage), men da har det været en rigtig god hjælp mht. buskørsel at 
have Martin her på skolen.                                                                                                                        
At have tilknyttet en hjælpepedel har dog ikke betydet, at der ikke er noget at lave til 
arbejdslørdage osv., og i år har der været sat fokus på isolering, hvor vi den første 
arbejdslørdag + en enkelt aften mere fik isoleret over fløjen ved biblioteket til børnehave-
klassen. Over den øvrige del af skolen er der godt nok en masse isolering, men det er 
endnu ikke pakket ud, hvilket vi regner med bliver gjort til den kommende arbejdslørdag.                      



 

 

Efter juleferien kom Marianne og sagde sin stilling op, og da vi søgte en ny lærer, var der 
27 ansøgninger, så det var vi godt tilfredse med. Ud af disse ansøgninger havde vi 4 til 
samtale, og vi valgte så at ansætte Stine Riber Albrechtsen, som nu har været hos os i 
godt en måned, og hun ser heldigvis stadig glad og godt tilfreds ud, - og det samme er vi. 

I løbet af dette skoleår har vi også fået vores forældreintra op at stå, - ikke mindst pga. 
Marianne Thuesen – stor tak til hende. – For skolen er det en stor hjælp i det daglige at 
arbejde med intra, og nu mangler vi bare at evaluere forløbet med forældrene til det sidste 
fælles forældremøde, for at være helt på det rene med, hvordan det fungerer, og om det er 
lige godt for alle, - det skulle jo nødig betyde, at vi mistede kontakten med nogle af jer 
forældre. 

Selve Friskolens hverdag har vi som sagt ikke ændret så meget ved, men vi er stadig 
vågne i vore evalueringer af de enkelte forløb, om der skulle være noget, der ville virke 
bedre på en anden måde.                                                                                                           
Alle elever fik ved skoleårets start deres egen sangbog, som for øvrigt er den eneste bog, 
de selv skal betale for her på skolen. Vi har ventet på denne nye udgivelse af Dansk 
Skolesangbog ugivet af Dansk Friskoleforening, siden vi startede.                                                         
I årets løb er der selvfølgelig flest almindelige skoledage med et fast skema og en del 
samlæsning, men derudover har vi haft:                                                                                                  
3 A-dage  (anderledes – aktivitetsdage)                                                                                                   
Emneuger (motion – projekt – fagdage – teateruge – fælles tur)                                                             
Skolernes motionsdag – idrætsdag på Agerskov Ungdomsskole                                                            
Julehyggedag                                                                                                                                          
Værkstedsaften for alle                                                                                                                           
Åben morgensang                                                                                                                                    
Fastelavnsfest                                                                                                                                         
Skolefest                                                                                                                                                  
3 fælles forældremøder  -  klasseforældremøder                                                                                    
Forældremøde for ny bh.kl. og besøg af ny bh.kl.                                                                                   
Samtaler i november og marts                                                                                                                 
Åbent hus                                                                                                                                         

I løbet af året har vi igen været med ved forskellige arrangementer i byen. I juni sidste var 
vi igen med til Byfesten bl.a. med Tombolaen, der som sædvanlig var godt besøgt, og 
dermed gav et fint overskud, - tak til alle der støttede os. Desuden deltog vi også med et 
fint musikarrangement torsdag aften, hvor der kom rigtig mange og så på.                                             
Vi var igen i år med til julemarkedet i Aktivcenteret med sang, musik, Lucia og en fin bod.   
Her i marts deltog vi ved gymnastikopvisningen, og igen i år havde vi indkøbt t-shirt til alle 
elever med skolens logo.                                                                                                                         
Vi er glade for at måtte deltage i disse arrangementer i byen, hvilket giver os mulighed for 
at blive mere synlige, men samtidig håber vi også, at vi med vores tilstedeværelse er med 
til at give flere deltagere til de enkelte arrangementer. 



 

 

Igen i år har vi haft et godt samarbejde med alle dem, der har ønsket at låne skolen, - det 
er dejligt med et godt samarbejde også her. 

I år er det lykkedes os at komme med til et arrangement med de andre Friskoler i Region 
Syd. Det foregik på Rødding Højskole, hvor vi først hørte et foredrag, og senere skulle vi 
ud på hold, som vi selv havde tilmeldt os ud fra vores fagområder. Det skulle så give os 
mulighed for at knytte nogle kontakter til faglærere på andre Friskoler. Dette lykkedes 
mere eller mindre, - bl.a. ser det ud til, at vi har fået pustet nyt liv i Skoleledermøderne. 

Til sidst vil jeg gerne endnu engang sige en stor tak til jer forældre, fordi I hver dag sender 
det bedste I har, nemlig jeres børn. – Tak for jeres tillid og det gode samarbejde.                

Endnu engang en stor tak til bestyrelsen for jeres engagement, - I giver til tider jer selv 
nogle store udfordringer og arbejdsopgaver, men I kan så også se frugten af jeres 
ihærdige arbejde. Tak for det gode samarbejde og jeres opbakning.                  

Forældreudvalget skal også have en tak for det forløbne år, der er mange små praktiske 
opgaver, der skal løses og koordineres ved de forskellige arrangementer. 

Tak til vores tilsynsførende Lillian Pedersen for dine besøg og det gode samarbejde. 

Tak til Børnehuset og Aktivcenteret for godt samarbejde. 

Tak til alle de frivillige - (Støtteforeningen, pedelkorpset, buschauffører, dåsedrengene 
osv.), - de yder alle en stor indsats for skolen hver på deres måde. 

Sidst men ikke mindst vil jeg takke hele personalet for endnu et år med masser af godt, 
solidt friskolearbejde. – Tak for jeres gode humør, for god snak og for det seje træk i 
dagligdagen, hvor I hver især har været med til at sætte jeres præg på vores fælles skole.   

Ja, hvem ved, - måske kan vi en dag sige til hinanden om vores skole: ” Det gør ikke noget 
at være født i andegården, når man kun har ligget i et svaneæg!” 

 

 


