
Beretning 2011  
Branderup Friskole. 

 
 
1: 
 
Den korte officielle beretning til undervisningsministeriet kan være på ganske få 
linjer: 
 
Det er med stor tilfredshed vi kigger tilbage på 2011. 
Vi er meget tilfredse med vores udvikling i skolens elevtal. Skolens elevtal pr. 5/9 var 
på 87 elever mod 79 året før. 
Det er med glæde Vi kan konstatere, at det ”Set up”, Vi har sat i søen, har været 
holdbart. 
I en tid med faldende elevtal i Tønder kommune, er det dejligt at der har været 
fremgang i elevtallet. 
Friskolen har 4 fokuspunkter:  
Daglig motion. 
Tidlig sprogstart. 
Morgenstart med 20 min. læsning på individuelt niveau. 
Sundhed med bl.a. frugtordning. 
Skolen bruger aktivt samlæsning, hvilket ses som en styrke der gavner børnenes 
samspil og kompetence. 
Derudover vægtes det Grundtvig/Koldske tilhørsforhold højt, hvor ord som: 
Fortælling, samhørighed, glæden ved at modtage undervisning, respekt for hinanden, 
er nøgleord. Disse værdier indleves, med stor entusiasme, for alle der har deres gang 
på skolen. 
 
2: 
I bestyrelsen vil vi dog, gerne give en lidt mere uddybende beretning. 
 
Efter sidste års generalforsamling var overstået med konstituering og fordeling af 
udvalgsposter, gik Vi i gang med opgaverne. 
 
I slutningen af foregående skoleår, begynder Vi at kigge mere alvorligt på vores 
budgetter. 
Vi havde naturligvis lagt et budget for hele 2011 men antallet af elever er alt 
afgørende for skolens økonomi, så når vi har det forventede elevtal, på plads, kigger 
Vi på om det er et realistisk budget vi har lagt. 
 
I 2011 holdt Vi fast i det vi besluttede, da vi lagde budgettet og det har vist sig at 
være en rigtig beslutning. 
 
Vi synes, Vi har en fornuftig dækning af vores fag.  
 
Vi har et fornuftigt antal lærertimer, så der kan tages hensyn til de forskellig 
alderstrin, der er på friskolen. 
 



Vi synes også Vi kan tilbyde nogle spændende jobs til lærerene, hvilket resultere i 
fantastisk stab af personale på friskolen og en god kompetence fordeling. 
 
Den struktur vi har valgt på vores lærerkræfter, kræver et elevtal på ca. 100 elever. 
Vi mener, det er den rigtig størrelse på Branderup Friskole og med tæt på 90 elever er 
Vi godt på vej, men ikke helt i mål. 
 
I Bestyrelses året, vil Vi har gerne et tema, der skal være årets ”tema” 
I 2011, blev det, ved et hurtigt tilbagekig, måske til flere temaer. 
 
I samarbejde med personalet, blev der inden skolestart taget fat på den realitet at en 
meget stor del af vores elever har et andet post nr. end 6535. 
Der blev gjort en indsats i de enkelte klasser, aftaler mellem forældre og små hygge 
arrangementer. 
Et hurtigt kig på klasse listen viser ca. halvdelen af elever er fra Branderup, Rurup, 
Bovlund området og ca. halvdelen fra nabo byerne/områder. 
Det er fantastisk dejligt, at der kommer forældre og elever fra et stort opland og en 
kæmpe styrke for skolen. 
Men når der kommer nye ansigter på skolen, skal der gøres en indsats for, at styrke 
sammenholdet blandet både elever og forældre. 
Jeg håber de nye forældre og børn har følt sig taget godt imod og er spændt på, at 
høre til evaluering, på fælles forældre møde og de nye ansigter føler sig godt taget 
imod. 
 
Arbejdslørdage: Der har igen været holdt arbejdslørdage med rimelig god 
succes.  
Isolerings arbejdet er nu endelig ved at nå til ende. Vi må sige at det er hvad pengene 
har rækket til i denne omgang. 
Status er også at der er kommet nye rør mellem fyrrum og skole.  
Der er blevet lagt isolering ud på hele loftet. Støtte foreningen har foræret isolering 
ovenpå morgensangsal. 
Der er lavet frost sikring af ventilations anlæg i skolekøkkenet, så hele anlægget kan 
køre med en lavere temperatur. 
Så der er ofret uhyre meget i isolerende tiltag. Det har været superfint. 
Desværre har vi oplevet en stor stigning i naturgaspriser, så her har Vi virkelig en 
kamp at kæmpe. 
 
Eller bliver der lavet mange små reparationer og male opgaver, nu nåede omgangen 
også forbi børnehave klassen, så nu er alle klasser vist ved at være blevet shinet op 
med maling. 
 
Bus befordring: 
 
Det faktum at, vi kører rigtigt langt rundt og samler børn op, betyder at investering i 
en ny bus var blevet nødvendigt. 
 
Busudvalget gik i gang og har grundig undersøgt muligheder, overvejet alternativer, 
taget tilbud hjem og i det hele taget gjort en kæmpe stykke arbejde for at komme 
godt i mål på det her punkt. Hugo Vermod har hjulpet meget undervejs og bidraget 



med sin erfaring dels som chauffør, men Hugo har også tidligere været med til at 
købe bus til en friskole, så det har været dejligt at han kunne hjælpe til. 
 
Resultat har i nok alle set. En vild og voldsom Volvo med plads til 37 passagerer, nyt 
betræk på sæderne og i nymalet i vores egne farver og med logo.  
Sådan, nu ruller Vi ud på vejene med Inger Lise bag rattet og en masse glade børn på 
sæderne. 
 
Legeplads: 
 
Her kommer der et meget stort ønske fra Branderup Friskole. 
 
Klip fra vores referat 
” 
En legeplads der ikke bare er en legeplads, men en ud af boksen oplevelse. 
Det skal være noget unikt. Det skal være noget for alle. 
Vi holdt en brainstorm på projektet: 
Det skal bestå af de 4 elementer: Jord, ild, vand, luft.  
For alle aldre. Fælles samlingsplads. Ting i forandring. Transformer. Boldbane med 
lysenergi, Sansehave. Musikaktiviteter. Vandaktiviteter. Et sted der er spændende at 
være for alle aldre. Innovativt. Spændende. Miljørigtigt. Energirigtigt. Det må helt 
bestemt være i byens/byens foreningers interesse at der kommer en unik 
aktivitetsplads i byen!  
Tidshorisont: Færdig i 2013. ” 
Sådan 
 
Men projektet fattes naturligvis penge, det her er noget den nye bestyrelse kommer 
til at arbejde videre med, men Vi er ved at etablere nogle kontakter og håber at finde 
penge, der kunne have det her som formål. 
I hvert fald er der hårdt brug for et mere spændende område ude på plænen. 
 
Tilsynsførende:  
Emnet omkring tilsynsførende for de frie skoler i Danmark har været meget uklare og 
de nye regler har været længe undervejs. Det ser ud til, at der nu er en rimelig klar 
afgørelse. Der bliver mulighed for 2 modeller: 
En tilsynsførende, der skal uddannes til opgaven. 
En evaluerings model, hvor skolen selv foretager en evaluering, efter nogle bestemte 
retnings liner. Sandsynligvis bliver det et meget stort og omfattende arbejde der vil 
kræve meget store resurser. 
Vi skal i år vælge en ny model, det skal Vi meget snart og umiddelbart er det vores 
vurdering at gå i en form for samarbejde med andre friskoler og få uddannet en 
tilsynsførende der evt. kan betjene flere friskoler. 
I hvert fald skal Lillian have en kæmpe tak for, at du sagde ja til opgaven. Det har 
bestemt ikke været en klar defineret opgave og du har selv skulle lave din egen måde 
at føre tilsyn på. Vi er glade for du holdte ud i de 4 år du blev valgt til. 
Jeg ved du har haft meget at se til med dit arbejde også, så godt gået og endnu 
engang tak, for din indsats. 
 
 
 



Engagement i dansk friskole forening. 
 
Vi er en lille bitte smule bedre til at møde op til arrangementer i dansk friskole 
forening, men også kun en lille bitte smule. 
Dansk friskole forening har afgørende betydning for fremtiden for Branderup friskole, 
Friskole foreningen sidder med ved bordet, når Christine Antorini ligger kabalerne til 
lovforslagene i folketinget.  Jeg synes det er spændende at være med til deres møder, 
man møder ligesindede, der sidder med de samme udfordringer som os. Til 
regionsmøde for nylig var vi af sted et par stykker fra bestyrelsen og hele lærer 
flokken og sekretær og det er jo altid sjovt at troppe af sted i samlet flok. 
 
Det her var noget af den rejse bestyrelsen har været på i 2011. 
 
Vi holder naturligvis en del møder, alle møder er ikke lige effektive. Vi har netop 
evalueret på vores bestyrelses arbejde. 
Resultatet af den evaluering vil blive taget med over i den nye bestyrelse. Jeg kan 
love jer for, at der er et stort engagement blandt alle. De emner der bliver taget frem 
er hvad bestyrelsen ønsker, eller bliver bedt om tage fat på. 
Så glem ikke at tage fat i et bestyrelses medlem hvis I brænder inde med en ting der 
er vigtig for jer. 
Jeg synes Vi har en god rolle fordeling mellem skole ledelse/lærer og bestyrelse.  
Endnu en gag fik vi holdt en god fest i skisports området omkring Revslund bakker, 
iklædt det sidste nye udstyr og til tonerne af Hansi Hinterseer. En god og sjov fest. 
Jeg vil slutte af med en kæmpe tak til: 
Mine kollegaer i bestyrelsen 
Støtteforeningen for Branderup friskole, for jeres utrættelige arbejde for friskolen 
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. 


