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                     Generalforsamling  28. april 2012. 

 

Hvis væggene her kunne se og tale, så ville de helt sikkert være en uudtømmelig kilde til 
fortællinger om en fantastisk skolehistorie, - ikke blot som friskole, men som skole i det hele 
taget, hvor der gennem tiden har færdedes en masse børn og voksne, der er blevet fyldt med 
oplevelser og forhåbentlig flest af den gode slags, - hvilket det meget gerne skulle fortsætte 
med i lang tid fremover. 

”Hvad skal der til for at en protestskole overlever?” - Således spurgte en journalist fra Radio-
Syd for nylig Friskoleforeningens Landsformand, og han svarede, at det var vigtigt for 
friskolerne at pleje forældreopbakningen. De forældre, der er med til at starte skolerne op, skal 
være med til at levere det engagement og den store vilje videre til de kommende forældre. Hvis 
man har sådan en kultur på skolen, så viser det sig, at man er rigtig, rigtig lisvskraftig. 

 Protestskole er betegnelsen for en friskole som vores, der er oprettet i kølvandet af en 
folkeskolelukning, så derfor henvendte journalisten sig til Branderup Friskole og spurgte, hvad 
vi så gjorde for at pleje engagementet og opbakningen fra forældrene, hvortil jeg så bl.a. 
svarede, at samtalen og debatten er med til at holde liv i skolen og holde liv i forældrenes 
engagement i skolen, og en af måderne at gøre det på, er de fælles forældremøder.                                       
Efterfølgende har jeg læst og lyttet til lidt af det, der kom ud af interviewet, og når man tænker 
på, at vi talte sammen i en lille time, så er det meget lidt at koge det sammen til, at fælles 
forældremøder kan redde forældrenes engagement på en friskole. 

                                                                                                                                                                   
For jeg fortalte også om, at det er meget vigtigt med indlevelse, - snakken om værdier og 
værdigrundlag, - om det at løfte i flok og følelsen af at gøre det, - respekten for hinanden og 
tilliden til det arbejde, der bliver udført på skolen, - trygheden for børnene, - stoltheden og 
glæden ved skolen, - fællesskabet, - for friskoler i det hele taget er bygget på fællesskabet som 
fundament, hvor en gruppe af forældre har fundet sammen i ideen om at skabe deres egen 
skole for deres børn. Det kan lyde banalt, men uden fællesskabet, - dét at en gruppe voksne 
slutter kreds om en skole, så har man ingen friskole. – Vigtigst af alt er, at vi kan være stolte af 
vores skole, og af det vi i fællesskab har skabt.                                                                                 
Hvor har det været fantastisk dejligt at høre kolleger sige til medarbejdersamtaler her i foråret, 
at de er stolte af at have været med til at skabe og bygge denne friskole op. – Jeg synes, vi er 
nået rigtig langt, når medarbejdere, forældre, børn og lokalsamfund alle er stolte af og føler 
ejerskab for deres friskole, - det giver grobund, - ikke mindst for at der også i fremtiden er en 
skole her. 

  _______________________________ 
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Friskolehverdagen i det hele taget er nu i en god, fast og genkendelig rytme fyldt med en 
masse almindelig undervisning, der året igennem bliver brudt af emneuger, aktivitetsdage, ture  
og meget, meget mere. 

Skoleåret 2011-12 begyndte søndag, den 14. august kl. 10.00, og igen var det spændende at 
følge udviklingen i vores vægmaleri, og jo - Alma havde været her og givet os flere ting, vi kunne 
fryde os over.                                                                                                                                        
Første skoledag blev igen en festdag, og da vi i år har fået en del nye elever og dermed også 
nye forældre, så var vi alle opmærksomme på, at der skulle tages godt imod.                             
Bestyrelsen havde igen i år taget initiativ til fællesspisning, hvilket mange benyttede sig af, og 
alle hyggede sig som sædvanlig,  

Vi begyndte skoleåret med 89 elever, og p.t. er vi 86 elever, - hvilket det på nuværende 
tidspunkt også ser ud til, at vi bliver efter sommerferien. – Igen i år fik vi en 8. kl. på 7 elever, 
og det ser ud til, at den til næste år også bliver på 7 elever.                                                                          
Sidste år var første gang vi havde 2 lejrskoleture, nemlig en tur for 6.-7. kl. og en udenlandstur 
for 8. kl., og de tog på en helt uforglemmelig tur til Færøerne.                                                        
Desuden er der for 8. kl. indlagt en uge i et brobygningsforløb, hvor de har mulighed for at stifte 
bekendtskab med de forskellige former for ungdomsuddannelser, ligesom de i løbet af 
skoleåret også har en uge i erhvervspraktik. 

I dette skoleår har vi også fået gang i elevrådet, - tidligere har klasselærerne talt med de 
enkelte klasser om evt. ønsker og ændringer, men nu er der valgt repræsentanter fra 4. – 8.kl., 
og de har holdt møder, og efterfølgende er de kommet med flere konstruktive forslag til 
ændringer, ønsker og forbedringer. 

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

Vi har en god lejeaftale med Aktivcenteret, som vi bruger dagligt, - ja, det er faktisk sådan, at 
jeg også altid viser Aktivcenteret frem til nye forældre, eller hvem der ellers kommer for at se 
skolen, da disse rammer er helt fantastiske for en skole af vores størrelse. -  Her i foråret var 
Branderup Friskole vært ved et skoleledermøde for sønderjyske friskoleledere, og alle var 
meget imponerede over det, vi her kunne vise frem, - og specielt vores muligheder i forbindelse 
med Aktivcenteret. 

Vores SFO har stadig sin begyndelse og afslutning på dagen i Børnehuset, men som noget nyt i 
år har vi indrettet et lokale til SFO-en her på Friskolen, hvilket alle er meget tilfredse med, da 
det giver en god sammenhæng både for forældre, børn og personale. – Lene vil efterfølgende 
fortælle lidt om dagligdagen i SFO-en, og vi kan kun sige, at vi er meget glade for samarbejdet. 
Det er Jens-Ole Wortmann, og her fra 1. febr. Inger Lund, der tager sig af timerne i SFO-en, og 
det er en stor fordel for alle, at både Inger og Jens Ole har sin daglige gang på Friskolen og 
dermed også kender børnene fra deres skolehverdag. 
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Personalet ændrede sig lidt sidste forår, da Stine Riber Albrechtsen blev ansat i stedet for 
Marianne Kristensen, og glædeligt var det også, at vi pr. 1. aug. kunne ansætte Stine i en 
100% stilling. Ligeledes kom Jane tilbage i en 100% stilling. – I dette skoleår har vi ud over 
Jens Ole også ansat Mette Ørbæk Hansen som støttelærer, - og Mette har også nogle få timer i 
SFO-en. 

Til sommerferien ansatte vi Lone Korsholm hovedsagelig til buskørsel, og det samarbejde er vi 
meget glade for, - men jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke alle de frivillige, der i 
skolens første 3-årige levetid har ydet en kæmpeindsats med al den frivillige buskørsel. 

I forbindelse med vedligeholdelsen af skolen, så er det stadig forældrene, der må holde for ved 
de 2 arbejdslørdage, der bliver arrangeret i løbet af året. – Heldigvis har vi en meget fin skole, 
hvor vedligeholdelsen er til at overse, men at forældrene står for dette arbejde er både med til 
at hjælpe økonomisk, men også med til at styrke sammenholdet og fællesskabet.                               
Senere når muligheden byder sig, har vi et stort ønske om, at forældrenes kræfter bliver brugt 
på at få gjort noget ved legepladsen. 

Lærerintra – forældreintra og nu også elevintra er blevet en helt naturlig del af vores skole-
hverdag. - Det fungerer fint, - blot kan vi ikke altid vide, om det, vi sender ud, virkelig bliver 
læst, så på den måde skal vi passe på og være os bevidste, om denne forunderlige,  
elektroniske verden nu er den bedste for vores skole, - for kommer informationerne ud, eller 
mister vi i virkeligheden nærhed og kontakt til forældrene, - og en ting er vist, vi skal også have 
orienteret eleverne, nu de ikke selv kan læse eller får læst det fredagsbrev, de tidligere fik med 
hjem i tasken. 

Vi har fået endnu en bus, – det var efterhånden umuligt for Ingelise og Lone at få busruterne til 
at hænge sammen, så derfor besluttede bestyrelsen efter mange drøftelser at anskaffe en 
større bus. – Det betød så bare, at vi skulle have Ingelise gjort ”køreklar”, og hun tog så et 10 
ugers aftenkursus i efteråret og kunne her inden jul stolt fremvise et bevis på, at hun nu måtte 
køre stor bus – rigtig godt gået! 

Friskolens hverdag har som tidligere omtalt sin faste struktur, men vi er stadig vågne i 
evalueringsfasen både på lærermøderne, men også i bestyrelsen, i forældreudvalget og ikke 
mindst på skoleårets sidste fælles forældremøde, hvor vi netop evaluerer og gerne hører, hvad 
forældrene har af gode ideer, - således vi hele tiden har mulighed for at forandre os i takt med 
de behov, der er. 

Som en udløber af evalueringsfasen, og det at vi havde fået mange nye familier, valgte vi at 
flytte hytteturen fra slutningen af skoleåret til begyndelsen af skoleåret, hvilket betød, at vi den 
6. – 7. september drog til Gram v. Slottet, og der havde vi nogle på mange måder forrygende 
dage. Arrangementet var meget fint, men det var vejret desværre ikke, så vi fik blæst og regn i 
store mængder, men vi holdt stand, og alle kom hjem en stor oplevelse rigere.  
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I løbet af året har vi haft:                                                                                                                     
Emneuger (teater – indianere -  motion – projekt)                                                                                    
3 A-dage ( Astrid Lindgren – USA – hyttetur)                                                                                                      
Skolernes motionsdag – idrætsarrangement på Agerskov Ungdomsskole                                                          
Værkstedsaften for alle.                                                                                                                               
Julehyggedag.                                                                                                                                                   
Åben morgensang.                                                                                                                                        
Fastelavn.                                                                                                                                                           
Skolefest.                                                                                                                                                    
3 fælles forældremøder (intro – Wolfgang Dibbern – evaluering) .                                                                       
Klasseforældremøder.                                                                                                                                    
Forældremøde med ny bh.kl. + efterfølgende besøg.                                                                                      
Samtaler i november og februar.                                                                                                                         
Informationsaften.                                                                                                                                                     
Onkel/tante.                                                                                                                                                  
Læsevenner.                                                                                                                                              
Skolepatrulje – Legoland.                                                                                                                                         
Skolekoncert.                                                                                                                                                   
Brobygning.                                                                                                                                                        
Erhvervspraktik.                                                                                                                                                         
Og meget meget mere. 

  ________________________________ 

 

Igen i år har vi været med ved flere af byens arrangementer. I juni deltog vi i Byfesten, hvor vi 
havde fået stablet en tombola på benene med stor hjælp fra forældreudvalget og forældrene, 
der kom med de fleste af gevinsterne, - desuden lavede Friskolen en koncert torsdag aften.                          
Vi var med ved julemarkedet med sang, musik, Luciaoptog og en bod, der bestod af de ting, der 
var blevet fremstillet på værkstedsaftenen.                                                                                         
I marts var vi med til den årlige gymnastikopvisning med et meget festligt og fint indslag.                          
Vi er rigtig glade for, når det kan lade sig gøre, at vi deltager i disse arrangementer, som 
absolut er  til fælles bedste. 

Også i år har der været en del, der har lånt skolen til forskellige aktiviteter, og det er dejligt 
med det samarbejde, der bare går helt gnidningsfrit. 

I år har vi også haft mulighed for at deltage i Region Syds Årsmøde i Rødding, hvor vi var 10, 
der deltog fra Branderup Friskole. - Næste år skal det være på Åabenraa Friskole. – Dejligt at 
der er liv i samarbejdet med de øvrige frie skoler her i det sønderjyske. 
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Til sidst vil jeg sige en stor TAK til: 

- Jer forældre, der dagligt sender jeres børn til skolen – tak for samarbejdet. 
- Forældreudvalget, som får alt det praktiske ved vore arrangementer til at hænge 

sammen. 
- Den tilsynsførende Lillian Pedersen for dine besøg og for et godt samarbejde, der 

desværre hører op her til det kommende skoleår. 
- Til Lene og Børnehuset og Aktivcenteret for godt samarbejde. 
- Til bestyrelsen for deres tro på og engagement i arbejdet på at få dette projekt til at 

lykkes, - også tak for samarbejdet til jer. - Speciel tak til Jes og Marianne, der nu forlader 
bestyrelsen. 

- Til alle frivillige, der støtter op om vores skole – (støtteforening, pedel- og havekorps, 
dåsedrenge osv. – osv.) 

- Sidst, men ikke mindst vil jeg takke jer medarbejdere, der i det daglige er med til at 
skabe en skole, hvor vi med stolthed kan sige, at der bliver udført et solidt stykke 
friskolearbejde. – Tak for jeres gode humør, engagement, for god snak, diskussion og 
debat og ikke mindst, fordi I er dem, I nu engang er!          

 

                          Lisbeth Østergaard                                       

 


