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1:  Status 

 Den 10. August i år, er det 5 år siden vi rejste os i Branderup og sagde, at nu er det os selv, 

der tager styring. Dvs. at det 5. skoleår er over halvvejs, og det er tid til en lille status. Det var en stor 

opgave og en sej kamp, der krævede, at alle tog del i opgaven, med at skabe en friskole. En friskole er ikke 

bare et sted, man afleverer sine børn. En friskole er en skole, hvor forældrene har ansvaret. En friskole er et 

sted, hvor man har friheden til at gøre det på vores egen måde. Det betyder også, at som forældre til børn 

på friskolen, skal alle være med til at kigge indad, det hjælper ikke at skælde politikerne eller kommunen 

ud, her er det os selv, der skal sørge for, at børnene får lært både matematik, men også noget om de store 

spørgsmål i livet. 

Det er friskolen ,der skal sørge for, at der er ansat, en sekretær, buschauffører, rengørings personale, en 

leder, nogle lærere og nogle til at tage sig af børnene i SFOen. 

Det er friskolen, der skal sørge for, at der er varme på fyret. 

Det er friskolen ,der skal sørge for, at bussen kører, så alle kan komme i skole kl. 8. 

Det er friskolen, der skal forhandle med banken og sørge for, at forretningen kører. 

Alle disse ting har vi som forældre og skolekreds en del i og ansvaret for. 

Nu er der så gået 5 år med friskole. Vi kan godt tillade os at være stolte af vores friskole, det var handling på 

det rigtige tidspunkt, måske endda sidste chance, før toget kørte. Som jeg før har nævnt, mener jeg dog 

stadig ,at det bedste er, at vi har lavet vores egen skole. 

 I bestyrelsen synes vi, at tingene er lykkedes langt hen af vejen, men alle steder kommer der nogle gange 

huller i asfalten, der skal repareres, sådan er det, og det er en proces, der bliver ved. 

Vores værdigrundlag, som vi knoklede rundt i meget lang tid tilbage i 2007/08, står stadig, den holder fint. 

Men det, at værdigrundlaget holder, betyder ikke, at det kan være nødvendigt, at gøre tingene på en anden 

måde, men det vil jeg gerne komme lidt tilbage til. 

 



2: Året 2012: 

Legeplads: 

Sidste år kridtede jeg jo banen hårdt op, mht. de store planer for legeplads i Branderup, jeg er nu klar over, 

at hvis tidsplanen skal holde, skal der en ekstra spand kul på i 2013. Jeg tjekkede lige beretningen sidste år, 

det stod, at projektet skal være færdigt i 2013. Intet er umuligt ,og jeg synes faktisk også, vi har fået tændt 

op i kulfyret, hvis jeg skal blive i det sprog. 

Vi er glade for kunne meddele, at nu barsler legeplads udvalget snart med en spændende plan for projekt 

legeplads i Branderup. Vi vil kalde til samling engang inden sommerferien, for at præsentere det. Vi kan 

allerede nu afsløre, at vi ønsker at inddrage den lille boldbane, og vi ønsker at tænke de øvrige oaser, der er 

i byen ind i projektet, her tænker vi på Kirkeskoven, Møllesøen og søen ved Fyrvænget , og vi håber på, det 

gerne skal være så vedligeholdelsesfrit som muligt. En ting er dog sikkert, der er stort behov for noget nyt, 

det gamle er for gammelt, og meget er allerede fjernet. 

Vores ønske er, at det skal være for hele byen og for børn i alle aldre fra 0-100 år. Det er også vort ønske, at 

det skal være en kombination af noget, der skærper børnenes og de voksnes motorik og nysgerrighed 

samtidig med der gerne skulle være noget kunst at se på, så er det nemlig godt for både krop og sjæl. Når vi 

siger, at det skal være for hele byen, så tænker vi også, at det her lykkedes kun såfremt, alle bakker op og er 

part i projektet, både BUIF, pensionister, lokalråd + alle den jeg ikke har nævnt. 

Hjemmeside: 

Jeg håber, at I engang imellem logger jer ind på branderup-friskole.dk, IT udvalget har været meget i gang 

med at rydde op på siden ,og nu ligger der små video klip på siden ,og børnene bliver mere og mere aktive 

med at deltage i det nye på hjemmesiden. 

En hjemmeside er et flag udadtil, alle Google og søger osv. Så hjemmesiden skal være i orden, spændende, 

levende, informativ, samtidig med, det er en del af vores platform i kommunikation med forældrene. Jeg er 

sikker på, der kommer flere tiltag endnu, på sidste bestyrelsesmøde blev vi andre lidt klogere på, hvad der 

sker i udvalget, og det lyder meget spændende. 

Pedeludvalget: 

I pedeludvalget står tiden heller aldrig stille, hele tiden er der ting, der skal ordnes og gøres klar til 

arbejdsdage, så alle forældre kan få en hammer eller en pensel i hånden. Isolerings arbejdet er jo slut, og 

det vil i senere kunne se, at det har givet valuta for pengene på varmebudgettet. 

Bus: 

Vores nye bus kører faktisk rigtig godt, men også rigtig langt, det vil i også kunne se, når vi senere kommer 

til regnskabet. Men vores busser er stabile, det samme er vores chauffører, og det samme er dem ,der 

engang imellem lige bruger en skruenøgle/ svejse værk eller lignede, så ros for det. 

 

 



Økonomiudvalg: 

Økonomi er en balance gang, og vi må sige, at der i år også har været behov for at lukke budgettet op og 

stramme til. Branderup friskole skal ikke være en business forretning, der tjener mange penge, men der 

skal være balance i tingene. Det er ikke let. Vi har en god skole, men vi mangler lige de sidste 10 elever. Vi 

trækker elever fra et stort opland, men vi mangler lige at trække lidt endnu, så er den der. Tønder 

kommune. Er jo ikke lige der, hvor befolkningstallet eksploderer, og så bliver der også længere mellem 

børnene. Som i nok kan høre, har der også været aktivitet i økonomi udvalget. 

3: Store elever i 7.-8. klasse. 

Vi er en friskole med elever op til og med 8 klasse. Men vi kunne godt ønske os lidt flere elever i de store 

klasser. Da jeg tidligere nævnte, at selv om værdi grundlaget ikke laves om, kan man godt gøre tingene på 

en anden måde. Vi overvejer i bestyrelsen, om der kan gøres nogle tiltag, der kan forbedre søgningen, 

forstået på den, at vi kan prioritere anderledes, således det giver flere muligheder for ledelsen på skolen til 

at tilfredsstille de unge mht. læring, hjælpemidler og sociale tilbud. Det tror jeg, vi kommer til at høre mere 

om til kommende skoleår. 

4: Bestyrelsens sammensætning. 

Bestyrelsen er forældrene og skolekredsens forlængede arm, og for mig er det vigtigt, at der løbende 

kommer nye med. Som jeg tidligere har nævnt, så håber jeg, at der er et aktivt ejerskab blandt forældrene. 

Ingenting kommer af ingenting, hvis ikke der er nogle, der holder fast i den lange ende, kører det af sporet, 

og jeg håber, at der også fremover er forældre, der har lyst og energi til at køre tingene videre. 

Jeg vil gerne lægge op til en debat, der evt. kan diskutere det her emne. 

- Skal forældrene involveres mere i skolens drift 

- Hvordan sikrer Vi et godt ejerskab af friskolen? 

Jeg håber, I vil byde ind i debatten herefter. 

5: Alle der skal have tak 

Jeg vil slutte af med en kæmpe tak til: 
Mine kollegaer i bestyrelsen 
Støtteforeningen for Branderup friskole, for jeres utrættelige arbejde for friskolen og for de mange penge i 
slider for at skrabe sammen. 
Alle de ansatte på skolen, for jeres kamp for skolen og de flotte resultater i opnår. 
Til vores fantastiske havemænd, der dukker op ad den blå luft og sørger for, at der er pænt i bedene. 
Og ikke mindst tak til dem der bakker os op på alle mulige måder, til arrangementer og hjælpende hænder, 
den ene gang efter den anden. 
En speciel tak til Hanne og Vivi, i er begge suppleanter i bestyrelsen, og i har nu trukket med i nogle år og vil 
gerne overlade pladsen til nogle andre. I skal have mange tak for jeres indsats, og jeg synes lige vi giver en 
lille hånd til jer. 

 
 


