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Generalforsamling 11. april 2013. 

I tidernes morgen før jorden blev til fandtes …. , således begyndte vølven sin replik i 

det teaterstykke, vi opførte i forbindelse med skolefesten, hvor vi havde taget fat på et 

stykke, der omhandlede den nordiske mytologi. Det er dejligt, hvor optaget eleverne 

er af netop den nordiske mytologi, der jo danner rammen for den kultur, vi alle er en 

del af. De fleste af eleverne har godt nok efterhånden hørt mange af historierne fra 

den nordiske mytologi i fortælletimerne, men det at være med til at opføre det og sige 

replikkerne giver en ekstra forståelse af disse historier og deres indhold. 

Nu har vi snart været i gang i 5 år som Friskole, og det betyder jo, at vi efterhånden 

har sagt farvel til nogle elevhold, men vi kan heldigvis mærke, at der er en del af de 

tidligere elever, der synes, at det er hyggeligt at komme på besøg i hverdagen, hvis de 

har nogle fritimer eller en hel fridag, - men det er også dejligt at se ”gamle” elever 

dukke op til skolefesten og være med der, - til 1. skoledag eller til andre 

arrangementer.  - Ja, skønt er det at mærke, at vi bestemt ikke har været ligegyldige 

for hinanden, mens de har været elever på Friskolen.  

Engang imellem kan man godt komme til at tænke på, at hvis man kendte til, hvad 

fremtiden bringer, så kunne man godt tænke sig at gå en anden vej. – Sådan har jeg til 

tider haft det i løbet af det sidste år. Ikke på grund af dagligdagen her på stedet, eller 

de arrangementer vi har haft, - men pga. andre omstændigheder. - Bl.a. har vi været 

ramt af dødsfald blandt forældre, - sygdom og ulykkestilfælde blandt forældre og 

personale, - og jeg er sikker på, at vi alle har sendt mange varme tanker til de ramte 

familier i løbet af året. – Alle disse ting har haft stor indflydelse på vores hverdag, - 

selvfølgelig allermest for de børn og deres familier, der er blevet ramt, - men på en 

skole af vores størrelse, har det betydet meget for alle, og det har været meget vigtigt 

at få snakket med og taget sig godt af hver især. 

Desuden har vi i år oplevet en uventet stor nedgang i elevtallet, i forhold til det vi 

budgetterede med på samme tid sidste år. Det har betydet, at der skulle tænkes i andre 

løsninger, og ikke mindst har det betydet, at vi i indeværende skoleår nu er i gang 

med det 3. skema. – Det har selvfølgelig haft betydning for de enkelte klasser, men så 

sandelig også en stor indvirkning og omstillingsparathed fra medarbejdernes side, og 

heldigvis har vi en arbejdsplads, hvor alle arbejder sammen om at holde hjulene i 

gang på bedste måde. – Tak til alle for det. 
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Det sidste, vi har mærket, er så den nuværende konflikt med lock-out til følge, - 

hvilket jeg ikke tidligere i mit lange friskole-liv har oplevet. Det har så også betydet, 

at vi endnu engang er rykket tættere sammen og af den vej fået tingene til at fungere, 

- men vi savner vore kolleger, og vi håber snart der kommer en løsning på konflikten. 

Det er selvfølgelig også en løsning, vi skal til at forholde os til efterfølgende her på 

Friskolen. 

Heldigvis har der også været meget at glæde sig over i det forløbne år, bl.a. har Jane 

og Stine fået hver en dejlig pige, og vi har stadig en skole, der er god søgning til. Vi 

har 12 indmeldte elever til børnehaveklassen til sommer, og der kommer stadig 

henvendelser fra forældre, der ønsker at se og høre om vores skole. - Og i løbet af 

året har vi kunnet glæde os over mange gode almindelige skoledag, anderledes 

uger/dage, ture og meget mere. 

Skoleåret 2012–13 begyndte søndag den 12. august kl. 10.00, hvor rigtig mange 

forældre var mødt frem sammen med deres børn, - og jo, Alma havde været der i 

løbet af sommeren, og vi har fået flere ting tilført vores vægmaleri. – Første skoledag 

blev igen en festdag med nye og gamle elever og forældre i fællesskab med sang, 

fortælling, leg og snak. Desuden havde bestyrelsen igen sørget for grillmad til os alle, 

så endnu et nyt skoleår blev sat i gang på bedste vis. 

Vi begyndte skoleåret med 80 elever, og desværre nåede vi ned på 79 elever inden 

den 5. september, hvor vi havde budgetteret med 90 elever,  - men pt. er vi 83 elever. 

I år har vi en 8. kl. på 7 elever og nu en bh.kl. på10 elever. 

Vi har stadig det samme personale, som vi havde sidste år, hvilket vi er meget glade 

for, da det giver en god ro og stabilitet i dagligdagen. Det betyder dog ikke, at der 

ikke har været forskellige ændringer undervejs.  -  Bl.a. har vi i løbet af dette skoleår 

haft Helene Elkjær Christensen ansat som barselsvikar for Jane fra 1. juni ’12 – 18. 

januar ’13. –  Fra den 21. januar ’13 har vi ansat Louise Mehlsen i en 40 % stilling 

som barselsvikar for Stine, og Louise skal blive her indtil sommerferien.                                   

Efter sommerferien kommer Stine tilbage i en 80 % stilling, ligeledes går Jane ned på 

en 80 % stilling i det kommende skoleår, - begge i forbindelse med forældreorlov.                                                                                                                                                 

Disse besparelser på ca. ½ lærerstilling i løbet af året har været og er nødvendige, da 

det budgetterede elevtal som tidligere omtalt ikke har kunnet holde.                                                                                                                                                   

I januar måned havde vi en pedelmedhjælper Kurt Jensen i virksomhedspraktik.                                                                                                                             
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I dette skoleår har elevrådet igen fået godt gang i arbejdet, og som noget nyt har de 

indført nogle fredage med skolebod, hvilket er meget populært hos alle elever. – Stor 

tak til alle de forældre, der har stået for at bage til boden. 

Igen i år har vi haft et godt samarbejde med Agerskov Skole, hvor vi lejer os ind i 

fysiklokalet, hvilket vi håber kan fortsætte, selvom de ikke selv har overbygnings-

elever, der har fysikundervisning. – Ligeledes lejer vi os ind i svømmehallen på 

Agerskov Ungdomsskole i nogle få timer, - og desuden er Aktivcenteret her af stor 

betydning for vores daglige og ugentlige idrætsundervisning og ikke mindst 

teateremneugen. 

SFO-en har i år ikke skiftet lokale, hvilket er første gang siden Friskolens start, men 

det er faktisk, fordi vi er meget glade for den løsning, vi nu har fundet, hvor de 

tilmeldte elever kan være i Børnehuset tidligt om morgenen og sent om 

eftermiddagen, og ellers har vi fået indrettet et lokale på skolen til de timer, vi har 

midt på dagen. Det er Jens-Ole, Inger og Mette, der er i vores SFO her på skolen, - 

alle er de kendte ansigter for børnene, så det giver en god sammenhæng i deres 

skolehverdag. 

I dette skoleår har vi i stedet for 2 arbejdslørdage afsat 2 arbejdsdage (torsdage) fra 

kl. 16.00 – ca. 20.00. Til skoleårets sidste fælles forældremøde skal det så evalueres, 

om det er den rette løsning, - men ét er sikkert, at det stadig er forældrene, der skal stå 

for det meste af vedligeholdelsen på vores skole, og især her hvor vi står over for at 

få genetableret legepladsen, er der hårdt brug for praktiske hænder. – Det giver så den 

ekstra gevinst for forældrene, at man får snakket med nogle af de andre forældre, og 

ligeledes kan komme til at føle større ejerskab for skolen. 

Mht. vore busser så har den store, ”nye”  bus vist sig at være meget tørstig, og det har 

bevirket, at Ingelise og Lone indtil flere gange har lavet om på køreplanen for at gøre 

transporten mest mulig rentabel, men desuden så er vores busplan også skruet sådan 

sammen, at det kan have stor betydning, når en enkelt eller flere elever ikke skal med 

mere eller skal til at køre med bus. 

Skolevejledningen har fået tilknyttet uddannelsesvejleder Marianne Thorøe, som er 

behjælpelig med elevernes uddannelsesplaner, og desuden hjælper ved praktikforløb 

og intro til brobygning for 8. kl.. 
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Friskolens hverdag har nu efterhånden fundet sin faste struktur, men vi er altid åbne 

over for forandringer, når det er muligt. – Især kommer der nye ideer frem i 

evalueringsfaserne enten på lærerværelset, ved bestyrelsesmøder, forældreudvalgs-

møder eller fælles forældremøder. Og vi kan ikke sige det ofte nok, at vi er meget 

glade for alle forslag/ideer, og vi forsøger at få dem bragt ind i vores dagligdag, hvis 

vi synes, det kan passe. 

I begyndelsen af skoleåret havde vi vores faste hyttetur, som i år gik til Arrild i 

spejderhytten, - det er en god måde at få rystet elevgruppen sammen på, og i år var 

det nærliggende at holde OL, hvor eleverne var delt op i grupper, og hver gruppe 

repræsenterede et enkelt land. 

I løbet af året har vi haft:                                                                                                     

Emneuger (teater – Afrika – projekt – bevægelse)                                                          

A-dage (børnearbejde – forberedelse af hytteturens olympiade)                                 

Skolernes motionsdag                                                                                                    

Værkstedsaften for alle  -  (klassearrangementer + 7. – 8. kl.’s  kagebod)                        

Julehyggedag                                                                                                                         

Åben morgensang                                                                                                                     

Fastelavn                                                                                                                                 

Skolefest                                                                                                                                             

3 fælles forældremøder (intro – Tage Krogh Nielsen – evaluering)                                             

Klasseforældremøder                                                                                                           

Forældremøde med ny bh.kl + forhåbentlig efterfølgende besøg  - onkel/tante                                                    

Samtaler i november og februar                                                                                                                                                                                                                         

Skolepatrulje – legoland                                                                                                      

Skolekoncert                                                                                                                            

Intro. til brobygning.                                                                                                    

Erhvervspraktik                                                                                                                        

Og meget meget mere.   

Forude venter en lejrskoleuge for 8. kl., og den går i år til Skotland  - Edingburgh, 

mens 6. – 7. kl. skal til Østjylland. - I løbet af året er der i de enkelte klasser blevet 

arbejdet med forskellige opgaver for at tjene ind til klassekassen, så de har ekstra 

penge at gøre med på deres ture. 
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Igen i det forløbne år har vi deltaget i byens arrangementer. – I forbindelse med 

byfesten fik vi med jeres hjælp igen stablet en tombola på benene, og desuden holdt 

Friskolen en lille koncert.                                                                                                    

I december var vi med ved julemarkedet med vores lille bod, og desuden deltog vi 

med sang, musik og luciapigerne.                                                                                               

I marts deltog vi igen i den årlige gymnastikopvisning med et festligt indslag, som 

bliver til i løbet af et par uger med stor hjælp fra idrætslærer og nogle af de ældste 

elever.                                                                                                                                    

Vi nyder at være med i disse sammenhænge til fælles bedste.             

Støtteforeningen , Børnehuset og Friskolen gik i efteråret sammen om et cykelløb, 

der igen gav god indtjening.  Tak for alle sponsoraterne. 

Også i år har vore lokaler været lejet/lånt ud til forskellige aktiviteter, og det er en 

stor glæde, at også vore lokaler kan bruges til nogle af alle de aktiviteter, der foregår i 

byen. 

Desværre har vi ikke i år været med i Region Syds Årsmøde, da det faldt sammen 

med vores skolefest, - men vi glæder os til at være med til næste år, da det er af stor 

betydning at være med i det fællesskab, der er der. 

Til sidst skal jeg endnu engang sige STOR TAK til: 

 Forældrene for samarbejdet og opbakningen i det daglige, - tak for den tillid I 

viser os ved, at I sender det dyrebareste I har til os hver dag.  

 Forældreudvalget, der bl.a. står for mange af de praktiske opgaver, der skal 

løses og koordineres ved de forskellige arrangementer. 

 Tilsynsførende Lillian Pedersen for besøg og godt samarbejde. Lillian stoppede 

sit arbejde som tilsynsførende pr. 1. august 12, - også tak til Tage Krogh 

Nielsen, der samme dato tog over efter Lillian, - vi glæder os til samarbejdet. 

 Til Lene og medarbejderne i Børnehuset og tillykke med jeres nye tilbygning i 

form af pavillonen. Det viser bare, hvor meget gang der er i jeres afdeling, - 

flot. 

 Til Aktivcenteret for godt samarbejde, - dejligt med den fælles forståelse af at 

kunne gøre brug af hinandens lokaler. 

 Til bestyrelsen for jeres engagement. Tak for samarbejdet og opbakningen. 

 Til alle frivillige, der støtter op om vores skole – (støtteforeningen, pedel- og 

havekorpset, dåsedrengene osv.) 

 Sidst, men ikke mindst medarbejderne for et helt særligt år med mange store 

opgaver, der skulle tages vare på. I er alle gået ind i det på fantastisk vis, og når 

vi ser tilbage, har det hele nok betydet, at vi er blevet endnu stærkere sammen. 

– Tak for jeres gode humør og mange debatter, og fordi I hver på jeres måde er 

med til at sætte jeres præg på vores skole. 
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Når jeg begyndte med den nordiske mytologi, må jeg også slutte der, - og skønt vi 

ikke her regner med et Ragnarok, så var replikken for de to mennesker, Liv og 

Livtraser, - der overlevede datidens Ragnarok: ”Selv om verden den er blevet 

skabt på ny, og vi kan nyde det første gry, så slipper vi dog aldrig for en 

tordensky.” 

Ja, mon ikke vi har taget vores del af tordenskyerne i år, - og nu ser vi frem til 

mange dage med solskin, - skønt jeg godt ved, at først når man har prøvet de 

mørke tordenskyer, så forstår man rigtig at værdsætte solskinnet. 

Tak for i år.    Lisbeth Østergaard 

                                                       

                       


