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3. april 2014. 

Godt i gang med det 6. år som friskole har vi allerede skabt en historie for den beslutning, 

der engang blev truffet her i Branderup om at have en friskole i byen, - men det er ikke den 

eneste historie, der har med skolen at gøre, for her i år er det netop 50 år siden, at disse 

bygninger, som vi har til huse i, blev bygget, og dermed blev skolerne i Branderup og Rurup 

slået sammen.                                                                                                                        

Vi har allerede fået en henvendelse om at måtte se og være på skolen, da der en klasse, der 

var med ved indvielsen af dette nye skolebyggeri, der stadig er sammen en gang årligt.                                                                                                       

Vi vil selvfølgelig også markere det, og vi mener, det er bedst at gøre i forbindelse med 

byfestugen, hvor der i forvejen kommer en del tidligere ”branderuppere” til byen, - så om 

søndagen inden det fælles kaffebord åbner vi dørene til et lille Åbent Hus arrangement på ca. 

1 time for alle, der vil se skolen, som den ser ud i dag.   

Sidste skoleår blev i april måned mærket af, at der var lock-out på lærerområdet, men vi 

kom heldigvis ved fælles hjælp igennem det, uden at skulle aflyse for mange timer, og vi fik 

uden problemer vore lock-outede kollegaer tilbage, så vi kunne få afsluttet skoleåret sammen 

på en god måde. 

Søndag, den 11. august 2013 begyndte endnu et skoleår på festlig vis, og vi var den dag 82 

elever, men inden vi nåede 5. september, hvor vi tæller elever, var vi nået op på 85 elever 

med en børnehaveklasse på 13 elever.                                                                                            

Til næste skoleår har vi pt. 9 elever til vores børnehaveklasse. Og vi er nu 85 elever på 

skolen. 

Efter ferien fik vi igen Stine tilbage efter barselsorlov, og både Stine og Jane har i dette 

skoleår forældreorlov 1 dag om ugen, så de arbejder hver 80 %, og desuden har vi lavet 

omlægninger vedrørende støttelærerfunktionen, hvilket gør, at vi tilsammen i dette skoleår 

sparer ca. ½ lærerstilling, hvilket også er nødvendigt for at få budgettet til at hænge 

sammen, og der stadig skal være lidt råderum i økonomien til den daglige drift, og da både 

Jane og Stine til næste skoleår kommer tilbage på 100 %, så var vi klar over, at der skulle 

laves nogle besparelser, hvilket så er resulteret i, at vi har været nødt til at afskedige 

Christian Friis pr. 1. august 2014. Det er vi selvfølgelig meget kede af, men det er nødvendigt 

for at skabe balance i økonomien, og da vi netop står over for en ny skolestruktur, hvor der i 

forvejen skal ske ændringer, kan der tages højde for denne reducering i lærerstaben. 

Vore busser kører stadig til alles tilfredshed med Lone og Ingelise bag rattet, men vi må se i 

øjnene, at det ikke er den nemmeste konto at holde styr på rent budgetmæssigt, da det ikke 

er til at forudse, hvor mange reparationer, der skal til i årets løb, - men en god PR. er det for 

skolen. 

Skoleåret er som sædvanlig fyldt med en masse faglige udfordringer efter det daglige skema, 

men vi har stadig vore emneuger, som vi altid ser frem til, - desuden har vi Hytteturen, som i 

år gik til Aabækhytten ved Aabenraa. - Den ligger i begyndelsen af skoleåret og er også med 

til at styrke fællesskabet og give nogle gode oplevelser til en almindelig skolehverdag.                                                                        

Ligeledes holder vi fast ved lejrskolerne for 6. – 7. kl. og for 8. kl..                                                     

I år tager 6. – 7. kl. til Tønning sammen med Stine og Mette, og Sanne tager 8. kl. med en 

tur til Oslo. 



I dette skoleår har SFO-en fået en ny struktur, da den nu kun er på Friskolen, hvis ikke lige 

man er meldt til det tidlige morgenmodul fra kl. 6.15 – 7.15 i Børnehuset, - og det er 

hovedsageligt Jens-Ole og Inger, der tager sig af børnene i SFO-en, og en gang om ugen er 

Mette fra Børnehuset tilknyttet.                                                                                         

Vi er meget tilfredse med denne løsning, og desuden er vi rigtig glade for det samarbejde, vi 

har med Børnehuset de tidlige morgener og også i efterårsferien og vinterferien. 

Fra ministeriets side bliver der lagt stor vægt på at sikre elevdemokratiet på skolerne, og at 

eleverne får muligheden for at blive oplært i dette.                                                                                                                  

Vi har nu i flere år haft valg til et elevråd, og i dette skoleår har elevrådets opgaver hoved-

sageligt drejet sig om at holde gang i fredagsboden, som er en stor succes.                                                                                                

Desuden samles vi alle hver dag i forbindelse med morgensamlingen, og her er der også 

mulighed for at drøfte fælles ting og have taleret. 

I løbet af skoleåret har vi haft 2 arbejdsdage en lørdag og en torsdag, og når vi senere på 

året skal evaluere skoleåret med forældrene, vil vi beslutte, hvordan det skal se ud i 

fremtiden, men det er nok denne model, hvor vi tilgodeser flest forældre, og vigtigst af alt er 

jo, at der kommer nogen og hjælper med de forskellige praktiske opgaver, der skal løses. 

I år har vi lavet det fælles forældremøde i januar måned om til klasse-arrangementer, og det 

har været en stor succes, desuden har klasserne også fået tildelt forskellige faste opgaver i 

forbindelse med arrangementer på skolen, og det har også virket meget fint. – Det har i 

hvert fald betydet, at arbejdsbyrden i forældreudvalget har været til at overse i dette skoleår, 

og når vi ser frem til næste skoleår kan det være, at det bliver nemmere at finde medlemmer 

til dette udvalg, da vi ikke behøver så mange møder. Også disse ting skal evalueres med 

forældrene senere på skoleåret. 

I år har vi heldigvis kunnet få det til at passe, så vi har haft medarbejdere med til 

Regionsmødet i år i Vejen, hvor vi mødes med de øvrige friskoler en eftermiddag og aften, og 

i år var 4 medarbejdere med til at høre noget om inklusion, og desuden var der forskellige 

workshops, som er blevet rost meget efterfølgende. – En rigtig god måde at skabe nogle 

gode samarbejdskontakter på og få nogle fælles oplevelser.  

Til slut er der mange, jeg skal huske at takke for et godt og givtigt samarbejde i året, der er 

gået:  

 Forældrene 

 Forældreudvalget 

 Den tilsynsførende 

 Børnehuset – og Lene 

 Aktivcenteret 

 Skolekreds  - Byen - Frivillige (støtteforeningen –, have– og sneholdet – 

dåsedrengene og hvem der ellers giver en hånd med) 

 Bestyrelsen  

 Medarbejderne.                                              
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