Formandens beretning ved den første ordinære generalforsamling ved
Bjerregrav Friskole Tirsdag d. 28. 4. 2009

Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til den første ordinære generalforsamling ved
Bjerregrav Friskole.
I en beretning skal man kigge tilbage på det forgangne år og se hvad der er sket.
Min beretning strækker sig dog lidt længere tilbage – nemlig fra d. 11. oktober 2007, hvor vi havde
stiftende generalforsamling for den selvejende institution Bjerregrav Friskole og bestyrelsen
tiltrådte.
Vi har i den forgangne periode afholdt 27 bestyrelsesmøder (plus det løse), så et og andet har vi
brugt tid på. Da vi har været i en opstartsfase vil min beretning i år bliver lidt mere omfattende, end
jeg tænker de bliver fremover.
Vores arbejde i bestyrelsen har overordnet været delt i 2 faser.
1. Dels arbejdet med erhvervelse af bygninger og etablering af Friskolen
2. Dels arbejdet efter skolen er gået i drift.

Fase 1:
Erhvervelse af bygninger og etablering af friskolen
I denne periode brugte vi meget tid på at få udarbejdet de formelle ting if.m. opstarten: Dvs.
vedtægter, forretningsorden, ansøgninger diverse steder, mm.
Vi har lavet brainstorms og oversigtskort over de opgaver der var forbundet med skolens opstart, vi
oprettede arbejdsgrupper, udvalg og uddelte opgaver. Listen var lang, ind imellem lettere
uoverskuelig, men vi arbejdede ihærdigt og målrettet.
Vi var på studiebesøg på Uhre Friskole ved Brande for at høre om deres erfaringer med nedlæggelse
af en kommunal folkeskole, erhvervelse af bygninger og opstart af Friskole. Det gav megen
inspiration og vi har også løbende haft kontakt til Kent Lykke, der er leder på skolen, for sparring.
I perioden fra efteråret 2007 til foråret 2008, havde vi som nævnt mange bolde i luften.
Vort hovedfokus var på erhvervelse af de bygninger, der husede, den dengang kommunale skole i
Bjerregrav. Der blev afholdt mange strategiske telefonsamtaler og møder med såvel vores advokat,
som andre relevante personer omkring hvordan vi kunne agere bedst muligt ift. processen i den
kommunale og politiske verden, samt ikke mindst ift. pressen. Som bekendt endte det jo med, at vi,
efter en meget lang proces og efter forhandlingsudvalget havde afholdt et par møder med
borgmesteren, fik lov til at købe skolen i juni 2008.

Sideløbende måtte vi dog arbejde med, hvordan vi kunne opstarte Friskole, hvis det ikke lykkedes
os at købe bygningerne. Det betød, at der blev undersøgt muligheder for erhvervelse af jord, lavet
bygningstegninger, og ansøgt om byggetilladelse til nye skolebygninger.

Såvel forældre på skolen, som kommende forældre var naturligvis noget bekymrede for, hvordan
det hele nu skulle gå og hvad planen var. Vi holdt derfor også i denne periode flere
orienteringsmøder for alle og et separat møde for forældre til børn i den kommende
børnehaveklasse.
I nov. 2007 holdt vi indskrivningsdag til den kommende Friskole. Det blev en fantastisk dag, hvor
humøret steg, efterhånden som dagen skred frem. På det tidspunkt var der i Bjerregrav kommunale
skole 149 elever. Ikke alle de elever, der gik på skolen, indskrev sig i Friskolen. Nogle valgte andre
steder. Men med indskrivning i såvel 8. klasse som børnehaveklasse nåede vi faktisk også op på 149
tilmeldinger på indskrivningsdagen. Det var langt over, hvad vi havde forventet. Senere er der som
bekendt kommet flere til så vi nu er oppe på 164 elever på skolen.

Vi har holdt møder med personale såvel på skolen som i Blæksprutten omkring hvilke tanker vi
havde for skolens fundament. Hvilke værdier og holdninger, der skulle kendetegne Friskolen
fremover og hvilke forventninger vi havde til personalet. Det var godt, at få vendt disse ting på det
tidspunkt i processen.
I foråret 2008 fik vi som bekendt ansat vores skoleleder og viceinspektør. Der var mange, der
åndede let op, for nu tænkte vi, at med Britta og Jørgen ved roret kunne og kan det ikke gå helt galt.

Siden da er det gået slag i slag:
-

Vi søgte optagelse i Dansk friskoleforening og DGI for herigennem at få støtte og netværk.
Resten af personalegruppen blev ansat.

-

Der blev udarbejdet undervisnings- og timefordelingsplaner
Vi har arbejdet med indskrivnings- og visitationsprocedurer, klassestørrelser, fastsættelse af
skolepenge, friplads, støtteforening, skolekreds, kontingenter mm.
Overbygning, lokalefordeling, SFO-organisering, Bus, juniorklub, Madordning

-

Hjemmeside, logo, IT, administrative styresystemer
Hele økonomiområdet, der jo adskiller sig væsentlig fra den kommunale skole i og med vi
nu er en privat virksomhed. Her skal vi som bestyrelse være med til at forvalte de
økonomiske midler med stor omhu, så de bruges bedst muligt. Det har vi haft mange
drøftelser omkring og haft stor glæde af vort samarbejde med BDO revision og især Claus
Trenckner, som I vil møde senere i aften.

-

Vi har ligeledes brugt en del tid på at få beskrevet værdier for skolen. Ligesom struktur,
rammer og snitflader for såvel bestyrelsens som skoleleders arbejdsfelt er blevet nogenlunde
klarlagt.

-

Der er i samarbejde med jer blevet valgt tilsynsførende for de næste 4 år. Det er Karl
Engelbrecht, som vi har fået et rigtig godt samarbejde med. I om med, vi har fået valgt så
kompetent en person, med mange års erfaring indenfor området, har han jo også mange

relevante og dybdeborende spørgsmål og vinkler, som vi kan bruge til hele tiden at
dygtiggøre os. Det er vi meget glade for.
-

Endelig har vi i opstartsfasen arbejdet med hvordan 1. skoledag og indvielse af friskolen
skulle foregå. Og vi synes vi havde en fantastisk dag, som vi sent vil glemme.

Et område, der hele tiden har været med i vore overvejelser er børnehaven. Egentlig ville vi gerne
have haft den med fra starten, men efter råd fra flere sider, valgte vi at afvente den kommunale
situation. Børnehaven har derfor været lidt i venteposition indtil sommer 2008, hvor en
undersøgelse blandt forældrene til børn i børnehaven viste stor opbakning, til at arbejde for
etablering af en Fribørnehave i Friskolens regi.
Også her skulle vi desværre igennem en lang kommunal proces i sommer – efterår 2008, med
ansøgning og udarbejdelse af bilag til skolens vedtægter, inden det hele faldt på plads – også i 11.
time. I ugen op til jul. Det var en lang og sej proces – og rigtig hårdt for personale og forældre i
Børnehaven. Det er vi klar over, det har været. Vi har derfor også haft nogle møder med specielt
personalet, for at kunne støtte bedst muligt i den frustrerende tid.
Og endelig 1. januar kunne vi byde velkommen til børnehaven – en del af Børnehuset. Vi er meget
glade for at have fået jer med i flokken. Nu er vi alle samlet i en stor enhed. Det føles rigtig godt.
Vi har også indtryk af, at hverdagen nu lige så stille er ved at finde sit leje. Specielt efter Jill
Dyrlund er blevet ansat som afdelingsleder i Børnehuset, så der er en synlig daglig leder.
Det var dejligt, at være med til forældremødet, der blev afholdt i feb., hvor der bla. Blev valgt
forældreråd for Børnehavedelen i Børnehuset. Forældrerådet, der jo er børnehavens bestyrelse, der
skal varetage driften af børnehaven, men som dog formelt refererer til den overordnede bestyrelse
for Friskolen. Det var skønt at mærke den opbakning og engagement, der er blandt jer i
forældregruppen. Det lover godt for det fremtidige samarbejde.
2. fase: arbejdet efter skolen er gået i drift.
Som jeg nævnte indledningsvis, har vi egentlig haft 2 faser. Noget af arbejdet lapper jo noget over
hinanden og børnehave området, er et af dem.
De sidste 9 måneder, siden skolens start, har vi haft et møde hver måned og specielt haft fokus på
følgende områder:
-

Nedsættelse af aktivitetsudvalg, med interesserede forældre og lærere, arbejdsdage,
PR, idé udvalg, fundraising, sponsorater,
Politik ift. udlån af skolen, Principper for lejrture
Nyt logo, nu børnehaven er kommet med

-

Fællesmøde og samarbejde med andre efterskoler i Viborg kommune,
Indskrivning af ny børnehaveklasse

-

Vi har haft flere Visionsdrøftelser – hvad drømmer vi om i og for Friskolen.
Hvordan tror vi fremtiden ser ud, hvilke tiltag skal vi gøre i den forbindelse?
Det har været nogle meget spændende og givtige drøftelser.

I forbindelse med opstarten af Friskolen har der været 1000 ting, at tage fat på, hvor det har været
vigtigt og naturligt, at bestyrelsen har været involveret i alle de praktiske ting. Ellers havde det
simpelthen ikke været muligt, at få stablet Friskolen på benene. Og i starten inden personalet blev
ansat, var der jo kun os til de ting.
Men i og med vi nu er kommet godt i gang, og der er ansat en dygtig ledelse, har vi her i foråret
taget fordeling af opgaver mellem bestyrelse og ledelse op til revision.
Det betyder, at vi drøftet, hvordan vi tænker den fremtidige fordeling og organisering skal se ud.
Det har resulteret i et nyt ”koncept” ift. såvel møder som bestyrelsesopgaver:
Den daglige drift er jo i 100 % trygge hænder hos Britta og Jørgen.
Vi i bestyrelsen går derfor fra at have været ”detaljeorienteret”, fordi det har været nødvendigt i
opstartsfasen - til nu at have mere fokus på en mere overordnet og strategisk tilgang til Friskolen.
Bla. er vi lige nu i gang med udarbejdelse af en strategi for skolens bygningsmæssige udvikling.
Det kommer I til at høre mere om senere.
Efter dette overblik, vil jeg afslutte min beretning over bestyrelsens arbejde i den forgangne
periode.

Det har været og er et rigtig spændende arbejde, at være med i Friskolens bestyrelse.
Jeg synes, vi har en driftig, dynamisk, engageret og til tider noget diskussionslysten bestyrelse, der
supplerer hinanden godt. Og vi er enige om, det er utrolig spændende og udfordrende at være en del
af Bjerregrav Friskole.
Men vi vil selvfølgelige gerne have nogle flere af jer med, når der nu skal være valg.
Jeg håber derfor ikke, I er blevet helt afskrækket af alt det jeg har fortalt, vi har beskæftiget os med.
Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at meget af det er noget, der kun skal gøres en gang.
Og som jeg nævnte til arbejdsdagen, så har den siddende bestyrelse taget det store træk, så det kun
kan blive lettere fra nu af.
Jeg ved ikke om det sidste, jeg vil sige, rettelig hører med i en beretning, Men jeg vil gerne på
bestyrelsens vegne endnu engang, sige jer alle sammen tusind tak for al den støtte og opbakning, I
har givet til skolen, til personalet og til bestyrelsen i den forløbne periode. Vi kunne ikke have gjort
det her uden jer.

Tak for ordet.

Formand Eva Nedergård

