
Beretning	  Branderup	  friskole	  2014	  

Det	  har	  været	  et	  stabilt	  år	  i	  Branderup	  friskole,	  men	  ingen	  ting	  kører	  stille	  og	  roligt.	  Der	  er	  altid	  fart	  over	  feltet	  
og	  opgaven	  med,	  at	  holde	  det	  hele	  kørende,	  er	  sådant	  set	  nok	  for	  både	  ansatte	  og	  bestyrelse.	  2013	  var	  ingen	  
undtagelse.	  

Foråret	  var	  meget	  præget	  af	  den	  varslede	  Lock	  out,	  som	  også	  gjorde	  sig	  gældende	  for	  vores	  skole.	  En	  sådan	  
situation,	  skal	  tackles	  så	  professionelt,	  som	  muligt.	  Vi	  havde	  mulighed	  for,	  at	  tilbyde	  undervisning	  og	  dermed	  
holde	  skolen	  åben.	  Det	  betød,	  at	  børnene	  kunne	  opretholde	  en	  hverdag,	  men	  det	  var	  ikke	  nogen	  nem	  
situation,	  hverken	  for	  dem	  der	  var	  omfattet	  af	  Lock	  out	  og	  dem	  der	  ikke	  var.	  	  

Her	  i	  bakspejlet	  er	  jeg	  overbevist	  om,	  at	  der	  nok	  skal	  komme	  noget	  godt	  ud	  på	  den	  ”anden	  side”	  Skolereformen	  
vil	  også	  sætte	  sit	  præg	  på	  Branderup	  friskole	  og	  også	  give	  nogle	  nye	  muligheder,	  men	  det	  hører	  vi	  mere	  om	  lidt	  
senere,	  når	  oplægget	  til	  det	  nye	  skoleår	  præsenteres.	  

Første	  skoledag,	  var	  som	  altid,	  kan	  Vi	  nu	  sige	  efter	  6	  år,	  lagt	  på	  en	  søndag,	  det	  er	  en	  festdag,	  når	  der	  tages	  hul	  
på	  et	  nyt	  år	  og	  særligt	  for	  børnene	  i	  børnehaveklassen	  er	  det	  en	  meget	  stor	  dag.	  Vi	  stillede	  igen	  op	  med	  kød	  på	  
grillen,	  en	  hyggelig	  dag	  vi	  alle	  nyder	  meget.	  Vi	  kunne	  i	  år	  nyde	  at	  der	  kom	  en	  relativ	  stor	  børnehaveklasse	  med	  
13	  elever,	  det	  er	  meget	  dejligt.	  

Legepladsen	  og	  10	  IPads,	  er	  et	  hænge	  parti	  for	  bestyrelsen,	  primus	  motoren	  er	  gået	  i	  stå	  og	  Vi	  mangler	  hjælp,	  
der	  skal	  søges	  nogle	  fonde	  og	  findes	  nogle	  penge,	  så	  vi	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  og	  der	  skal	  laves	  aftale	  med	  
kommunen	  og	  endelig	  skal	  der	  gøres	  et	  stykke	  arbejde.	  

Hjælp	  Vi	  mangler	  en	  primus	  motor.!	  

Vi	  har	  mange	  ideer	  og	  tegninger	  ligger	  klar,	  men	  så	  er	  Vi	  ikke	  kommet	  videre.	  

Ny	  skolereform:	  I	  november	  var	  bestyrelsen	  og	  de	  ansatte	  samlet	  for	  at	  diskutere	  rigets	  tilstand	  på	  friskolen.	  
Oplægget	  var	  nye	  tiltag	  omkring	  friskolen,	  som	  følge	  af	  den	  nye	  skolereform.	  Selv	  om	  friskoler	  ikke	  er	  bundet	  
op,	  på	  den	  nye	  skolereform,	  var	  Vi	  alle	  enige	  om,	  at	  der	  var	  nye	  ting	  i	  reformen,	  som	  lød	  spændende	  og	  
samtidig,	  er	  Vi	  meget	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  gerne	  vil	  tilbyde	  et	  alternativ	  til	  folkeskolen.	  Det	  blev	  en	  god	  
aften,	  hvor	  Vi	  fik	  brugt	  tid	  på	  tilbageblik	  og	  på	  at	  kigge	  fremad.	  Lisbeth	  fremlægger	  senere	  i	  aften	  de	  første	  
konkrete	  ting.	  Den	  aften	  er	  blevet	  starten	  på	  en	  proces,	  der	  har	  været	  en	  del	  af	  samtlige	  bestyrelsesmøder	  
siden	  efteråret.	  Det	  er	  også	  vigtigt,	  at	  sige	  at	  Branderup	  friskole,	  ikke	  vil	  ligge	  sig	  i	  slipstrømmen,	  af	  det	  der	  
ligger	  omkring	  os,	  men	  i	  stedet	  cementere	  vores	  værdigrundlag,	  hvor	  det	  kreative,	  fællesskab	  og	  faglighed,	  skal	  
gå	  hånd	  i	  hånd.	  

Børnehuset	  

Jeg	  vil	  også	  i	  år	  fremhæve	  vores	  samarbejde	  med	  børnehuset,	  børnehuset	  er	  en	  del	  af	  vores	  fødegrundlag,	  her	  
er	  der	  også	  fuld	  fart	  over	  feltet,	  men	  selvom	  det	  går	  stærkt	  og	  vi	  ikke	  altid	  er	  enige	  om	  det	  hele,	  så	  er	  det	  2	  
fantastiske	  steder	  vi	  har	  i	  sådan	  en	  lille	  by	  som	  Branderup.	  Og	  der	  er	  flere	  gode	  nyheder,	  her	  i	  Branderup,	  skal	  



der	  nu	  investeres	  80	  millioner	  kroner	  på	  mejeriet,	  så	  det	  er	  dejligt,	  at	  sådan	  en	  stor	  arbejdsplads,	  måske	  et	  eller	  
andet	  sted	  også,	  kan	  være	  en	  del	  af	  friskolens	  og	  børnehusets	  fødegrundlag.	  

Tak	  til	  hjælpere.	  Pedeller	  der	  slå	  græs,	  buschauffører	  og	  alle	  der	  kommer	  og	  ligger	  en	  indsats	  på	  friskolen,	  Det	  
er	  dejligt,	  at	  alle	  bakker	  så	  godt	  op.	  

Tak	  til	  Inge	  Schaumann,	  du	  forlader	  nu	  bestyrelsen,	  Tak	  for	  din	  store	  indsats,	  du	  har	  sat	  dit	  præg	  på	  udviklingen	  
af	  IT	  og	  skoleintra	  og	  du	  kommer	  med	  mange	  gode	  kommentarer,	  der	  har	  været	  værdifulde	  for	  Branderup	  
friskole.	  

Dette	  var	  ordene	  til	  årets	  generalforsamling,	  tak	  for	  den	  gode	  opbakning.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


