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Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til den anden ordinære generalforsamling 

ved Bjerregrav Friskole. 

 

I en beretning skal man kigge tilbage på det forgangne år og se, hvad der er sket. 

Sidste år var min beretning meget omfattende, idet hele opstartsfasen var med.  

I år vil den være knap så lang og omhandle 2009, hvor skolen var helt ”i drift”, og børnehaven 

skulle startes op, som ”Fribørnehave”. 

 

Ved udgangen af 2009 var der ….  børn i børnehaven, 70 Børn i SFO og …. børn i skolen. 

 

 

Bestyrelsesarbejdet: 

 

Vi har i 2009 afholdt 14 bestyrelsesmøder (plus det løse), så lidt har vi da brugt tid på.  

 

Som jeg kort nævnte ved sidste generalforsamling, har vi det sidste år i bestyrelsen brugt en 

del tid på, at drøfte fokus for vores arbejde og mødeform. Vi havde det første år rigtig meget 

at se til, og mange ting skulle vi være med i – helt ned i den mindste detalje. Efterhånden som 

skolen kommer op at køre, ligger disse ting naturligt forankret på skolen - hos stedets 

personale og ledelse. Hvorfor det er tid for os, til at flytte os fra detaljeplanet til et mere 

overordnet og strategisk plan. Det er en spændende udfordring for os, for det ligger nok til 

mange af os, at vi er så tilpas nysgerrige, at vi gerne vil være med i detaljen. Men der er rigtig 

mange dygtige folk tilknyttet skolen og børnehaven, som klarer disse ting rigtig godt, uden 

vores indblanding.  

Alligevel har der i løbet af året været ting, hvor vi ikke helt har kunnet undgå at komme i 

detaljen. 

 

 

Børnehaven: 

 

En af disse ting, var børnehaven i sin opstart. 1. januar 2009 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, hvilket føles rigtig godt. 

 

De første måneder, indtil Jill Dyrlund var på plads som afdelingsleder, var der en del ting at få 

styr på. Vedtægter, arbejdsfordeling, hverdagen m.m. Heldigvis var noget af personalet 

gennemgående i børnehaven, og de trak helt klart det allerstørste læs.  

 

Det var meget dejligt, at være med til forældremødet, der blev afholdt i feb. 2009, hvor der 

bla. blev valgt forældreråd for Børnehavedelen i Børnehuset. Forældrerådet, der jo er 

børnehavens ”bestyrelse”, skal varetage driften af børnehaven, men som dog formelt refererer 

til den overordnede bestyrelse for Friskolen.  

Vi har i løbet af året mødtes et par gange for at drøfte forskellige tiltag.: bl.a. arrangementer i 

børnehaven, profilering af børnehaven og udvidet åbningstid – hvilket trådte i kraft fra august 

2009 – og er rigtig dejligt for os, der arbejder lidt væk. 

 

Det er skønt at mærke den opbakning og det engagement, der er blandt jer i forældregruppen. 

Jeg synes vi har et godt samarbejde omkring børnehaven, og det glæder vi os i bestyrelsen 

meget over.  

 

 

 



Økonomi: 

 

Et af de områder, der naturligt fylder meget i en privat virksomhed, er økonomien. Det har den 

også gjort hos os. Jeg kan godt forstå, hvis nogle af eleverne og jer forældre, der har sin gang 

på skolen har tænkt på, om Mark og Christian mon var blevet fast ansat på skolen? For så 

megen tid har de brugt på budget og regnskab. Sidste år sammen med Britta og Jørgen, i år  

Bjarne og Jørgen. Alt er blevet minutiøst gennemgået og regnet igennem flere gange. Og 

resultatet for 2009 er også pænere end for 2008, hvor vi kom ud med et underskud pga. 

manglende tilskud og engangsopstartsudgifter. Det gør vi ikke i år, som I vil høre om senere. 

 

Men det er klart, at de økonomiske forhold jævnligt er til diskussion, da de jo lægges til grund 

for de øvrige beslutninger vi træffer, bl.a. i f.t. skolens udvikling og fremtidsplaner. 

 

 

Udviklingsmæssige tiltag: 

 

Netop Masterplanen ser vi som et godt fundament for, hvordan vi kan tænke udvikling af 

skolen over den næste årrække. Vi har hyret KPF arkitekterne til at lave masterplan – et stort 

arbejde – der er baseret på flere møder i personalegruppen, arbejdsgruppen og bestyrelsen. 

Resultatet er vi godt tilfreds med og det vil blive præsenteret for jer senere i aften.  

Overbygningen er noget vi har rumlet med og arbejdet på siden skolens start. Men vi har hele 

tiden ønsket at udvikle den mere. Det bliver den nu, takket være nogle meget engagerede 

lærere, og en leder, der brænder for at få det op og køre. Og så har Jens Christian og Annette 

fra bestyrelsen også deltaget meget aktivt fra bestyrelsens side i arbejdsgruppen. Også det 

hører I nærmere om senere i aften.   

 

Vi har drøftet hvordan vi kan styrke såvel overbygningen som den generelle social 

pædagogiske indsats i Friskolen, ved at ansætte en pædagog i en speciel kombineret stilling – 

både som støtteperson i de mindre klasser, og som inspirator ift. sociale tiltag i de enkelte 

klasser. Bl.a. også i overbygningen, hvor det sociale sammenspil er uhyre vigtigt.  

(Til Bjarne – skal der stå noget andet her – ellers tænker jeg, dette er noget du kan folde mere 

ud) 

 

Arrangementerne på Friskolen er blevet godt forankret i et aktivt aktivitetsudvalg. Der har 

været afholdt nogle rigtig gode arbejdsdage, meget vel tilrettelagte – stor tak til det dygtige 

aktivitetsudvalg herfor.  

 

Ved forældremøderne i efteråret fik vi oprettet en ”arbejdsbank” af frivillige forældre, der 

gerne vil give en hånd med til forskelligt. Det er rigtig dejligt, at have et overblik over, hvem 

man kan trække på, hvis der eksempelvis skal fældes et træ eller sys nye gardiner.  

 

Hjemmeside har vi arbejdet på at optimere. Her har Annette fra bestyrelsen været tovholder 

og vi skal selvfølgelig også i år arbejde videre med at udvikle den. 

 

Sidst i 2009 havde vi et møde med hele personalegruppen – dette er noget vi fremover vil 

sætte yderligere fokus på, som et vigtigt omdrejningspunkt, bl.a. i f.t. visionsdrøftelser m.m. 

 

En del af både personale og bestyrelse deltog i april 2009 i Friskolernes Landsmøde, hvilket 

var til stor inspiration for alle parter, så også i år tager et hold af sted.  

 

 

Ledelsesmæssigt: 

 

I efteråret løb Britta ind i et længerevarende sygdomsforløb, hvilket vi naturligvis også var 

med omkring. Det endte jo som I alle ved, med at Britta nu er langtidssygemeldt og har søgt 

svagelighedspension. Derfor måtte vi i bestyrelsen finde en løsning, der sikrede, at der blev 

taget over ift. hendes funktion og opgaver. Heldigvis var Bjarne interesseret i at træde til med 

få timers varsel, og det har jo siden vist sig, at det var en rigtig god beslutning, for han har 

klaret det utroligt flot.  



 

 

Andet: 

 

Ellers har vi i løbet af året beskæftiget os med mange formelle og principielle ting omkring 

Friskolen. Her kan kort nævnes bl.a.  

 

 

Møde elevråd – hvilket fremover kommer til at ligge i skolens MED system, evt. med 

repræsentant fra bestyrelsen 

Timefordelingsplan 

Indskrivning af ny børnehaveklasse 

Møde med Karl Engelbrecht vedr. fremlæggelse af tilsynsrapport  

 

Principper for buskørsel og for ansøgninger ”ud i lokalområdet” 

Politik på udlån af bygninger 

Forældrerådets opgaver  

 

Fællesmøde og samarbejde med andre efterskoler i Viborg kommune,  

Deltagelse i Bjerregrav lokalråd 

 

Madordning – har ikke været mulig at etablere, men det er i stedet blevet til en frugt -  

klippekortsordning, der ser ud til at fungere fint. 

 

 

Specielt i efteråret 2009, har vi været i en fase, hvor vi støder på ting, vi ikke skal gøre for 

allerførste gang, men som vi har prøvet før. Og det er helt dejligt også at prøve det. Der vil 

fortsat være ting, der er nye, men genkendelsens glæde er nu også ganske dejlig. Spørg blot 

skolens ledelse og Linda på kontoret.  

 

 

Efter dette overblik, vil jeg afslutte min beretning over bestyrelsens arbejde i den 

forgangne periode.  

 

 

Jeg kan kun endnu engang sige, at det har været og er et rigtig spændende arbejde, at være 

med i Friskolens bestyrelse. 

Jeg synes, vi har en driftig, dynamisk, engageret og fortsat 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.  

 

Vi håber selvfølgelig på, at vi kan være med til at inspirere flere af jer, for vi vil meget gerne 

have nogle flere på banen, når der nu skal være valg. 

Jeg håber derfor ikke, I er blevet helt afskrækket af alt det jeg har fortalt, vi har arbejdet med.  

Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at vi er mange om at trække læsset, og der er 

heldigvis rigtig mange, der gerne vil være med til at tage en tørn uden at være med i 

bestyrelsen. Så vi sidder ikke helt alene med arbejdet.   

 

Jeg ved ikke, om det sidste, jeg vil sige, rettelig hører med i en formel beretning, men det gør 

det i min. Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne endnu engang, sige jer alle sammen tusind tak 

for al den støtte og opbakning, I har givet og giver til skolen, til personalet og til bestyrelsen. 

Jeg vil endnu engang sige, vi kunne ikke have gjort det her uden jer. 

 

 

Tak for ordet.   

 

 

Formand Eva Nedergård 


