
Skolelederens beretning 2009. 

For alle os, der har været med til at starte Bjerregrav Friskole op, har opgaven været 

omfattende, spændende og lærerig. Det kom ikke bag på mig, at det forholdt sig sådan, 

og alligevel blev jeg hurtigt klar over hvor stort et ansvar, der følger med ved at have sagt 

ja til at stå i spidsen for en skole med den frihed, der er grundlæggende for de frie skoler.  

Det, at alle sten pludselig skulle vendes, og at intet var en selvfølgelighed - var både 

fantastisk, livgivende og skræmmende på samme tid – fantastisk fordi nye ting pludselig 

nu kunne lade sig gøre, bare vi var enige om, at det var de rigtige – livgivende fordi vi 

oplevede at føle, at vi sprudlede ved at skulle tænke nyt - og skræmmende fordi vi var 

bange for at glemme eller overse noget. 

Bestyrelsen havde, allerede før jeg blev ansat, professionelt forberedt, oplistet og 

uddelegeret ansvaret for de forskellige opgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne og 

personalet – jeg vil gerne her tilkendegive min store respekt og anerkendelse af 

bestyrelsesmedlemmernes arbejde for friskolen – uden deres grundige forarbejde havde 

friskolen ikke fået så god en start.  

En af de opgaver, som bestyrelsen og jeg var meget optaget af sidste forår, var at få ansat 

de helt rigtige personer både som lærer, pædagog, pedel, til rengøring, buschauffør og 

sekretær. Bestyrelsen og jeg er enige om, at vi har fået ansat et stærkt personaleteam, der 

heldigvis alle giver udtryk for, at de befinder sig godt på friskolen. Kort før jul fik vi 

endnu en udfordring på dette område nemlig i 0. kl. og i Børnehuset, men her har vi 

heldigvis også været heldige og fået ansat nogle dygtige pædagoger. 

Efter mange år i kommunal tjeneste er det unik chance at få lov til at skulle udfylde sin 

rolle under de frie skolers lovgivning, der muliggør at skolen med kort varsel kan sadle 

om, såfremt vi bliver enige om, at det bedste for vore børn. I skolens værdigrundlag har 

bestyrelsen beskrevet, hvilke overordnede værdier og mål skolen skal arbejde hen imod, 

så vi ansatte ved, hvilke pejlemærker vi skal arbejde efter. Men vi har en stor frihed til at 



forvalte udmøntningen af værdigrundlaget på den måde, vi mener, er den bedste for vore 

børn. 

I Bjerregrav Friskoles værdigrundlag står der, at vi vægter stor faglighed – vi har 

besluttet at børnene skal følge de samme læseplaner, som den kommunale skole følger. 

Vi prioriterer højt, at børnene modtager god undervisning. Vore morgenlæsetimer er 

blandt andet med til at understøtte børnenes faglige læsning samtidig med, at de bliver 

trænet i fordybelse. Vi har ingen problemer med at leve op til, at vore børn får det antal 

timer, som undervisningsministeriet anbefaler – tværtimod så får børn på Bjerregrav 

Friskole flere undervisningstimer end ministeriets vejledende timetal. 

Vi har også fokus på det kreative – i den daglige undervisning og i de kreative fag. 

Børnene skal føle, at de er dygtige på det kreative område – det oplever jeg de gør, når de 

f.eks. står for underholdningen ved skolefesterne. Vores liniefag i overbygninger er 

ligeledes med til at udvikle eleverne kreativt. Den 5. maj vil vi lave en forårskoncert med 

jeres børn som aktører - vi håber mange af jer vil deltage i friskolens første forårskoncert. 

Sundhed og kropslig udfoldelse er beskrevet i vores værdigrundlag. Vi har fundet en 

form, hvor vi hver dag kan lave bevægelse for alle børn. Det gavner naturligvis børnene 

fysisk; men også socialt er det godt.  

Endelig mener vi, at det også fremmer den faglige indlæring, når børnene er mere aktive, 

hvilket også bliver påvist i diverse mere videnskabelige undersøgelser. Vi er på skolen 

både glade og stolte af vores bevægelsesmodul. Mindre stolt er jeg over, at det ikke er 

lykkedes at få etableret en madordning. Det område er langt mere kompleks, end vi 

havde forestillet os for et år siden – mere om det punkt senere på aftenen. 

Vores ældste elever har fået skabt en god kontakt med friskolen i Viborg – en kontakt 

som de har planlagt skal udbygges i det kommende skoleår. Vi har også haft nogle 

klasser til idræts- og musikarrangementer med andre friskoler i Himmerland og i Viborg 

Kommune. Tiltag som dem og andre f.eks. venskabsklasser til alle skolens klasser vil vi 

fortsætte med at udbygge i de kommende skoleår. 



I skolens værdigrundlag stå også, at vi i skolen tager udgangspunkt i det forpligtende 

samarbejde – det gælder for børnene og det omfatter også jer forældre. Forældremøder, 

skole/hjemsamtaler, sociale arrangementer, arbejdsopgaver om rengøring og 

håndværksmæssige ting, samtaler, hvor vi i fællesskab sætter kursen for jeres børn, eller 

når I ringer eller kigger forbi med en besked, et spørgsmål eller en kommentar. I skal 

vide, at det sætter vi stor pris på, for vi ved at samtalen er vigtig for at sikre, at vi trækker 

på samme hammel. Nogle problemstillinger er alvorlige og komplicerede - andre er mere 

banale og trivielle – men vigtig for dem alle er, at de drøftes og løses i gensidig respekt 

for hinandens opgaver i forhold til jeres børn. Vores opgave er til stadighed at sørge for 

den bedst mulige undervisning for jeres barn. 

Fra 1. januar i år har skolen som bekendt overtaget ansvaret for børnehaven. Den opgave 

har vi været meget spændte på, især fordi børnehaven gennem det sidste år i kommunal 

regi var igennem en særdeles svær proces med strukturelle ændringer samtidig med at 

børnehaven ikke havde nogen fast daglig leder. Derfor er jeg ekstra glad for den store 

opbakning, som børnehavens forældrekreds har givet Børnehuset. I har troet på projektet 

og haft tillid til, at vi ansatte løste opgaven forsvarligt, og jeg tør godt allerede nu sige, at 

det lykkedes – den nye leder har sammen med personalet – nye og ”gamle kendte” samt 

forældrerådet igangsat en positiv spiral til gavn for Børnehusets børn og Friskolen. 

Jeg vil gerne byde jer Hjertelig Velkommen i Friskolens regi.  

Statistisk er vi dags dato 164 elever på skolen og 28 børn i børnehaven, hvilket betyder, 

at friskolen har et godt elevgrundlag at arbejde videre på.  

Jeg vil afslutte min beretning med at tilkendegive, at jeg fortsat vil arbejde for, at det er 

tilpas mange udfordringer og oplevelser til alle, så det er sjovt at komme på arbejde hver 

dag både for børn og voksne!!! 

Bjerregrav Friskole den 28.april 2009 

Britta Buus 


