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

ved Bjerregrav Friskole. 

 

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

Det er jo næsten ikke til at forstå, at vi allerede kører på tredje skoleår som friskole.  

Jeg synes tiden er fløjet afsted, og at det ikke er ret længe siden jeg stod her sidst.  

 

Som bestyrelse er vi kun en lille del af det store foretagende, der hedder Bjerregrav Friskole. 

Og jeg kan kun sige, at vi alle 7 er stolte over, at være en del heraf. Man skal lede længe efter 

at finde en virksomhed, der er så fyldt med dygtige, dejlige, engagerede, entusiastiske 

mennesker som her.   

 

 

Bestyrelsesarbejdet: 

 

Vi har i 2010 afholdt 11 bestyrelsesmøder. 

 

Vi havde i maj måned udskiftning på en bestyrelsespost, idet Christian Funder anmodede om 

udtrædelse, idet familien skulle flytte til Århus. I stedet er Martin Hansen indtrådt, hvilket vi 

andre er rigtig godt tilfredse med. 

 

Vi har i det forgangne år fortsat vores arbejde på at flytte os fra detaljeplanet til et mere 

overordnet og strategisk plan. Det har været og er til stadighed en spændende udfordring for 

os, for det ligger til mange af os, at vi er så tilpas nysgerrige, at vi gerne vil være med i 

detaljen. Men der er mange dygtige folk tilknyttet skolen og børnehaven, som klarer disse ting 

rigtig godt, uden vores indblanding.  

 

Så vi har flyttet os i den rigtige retning, men er fortsat på vej. 

 

Vi har igennem 2010 haft fokus på følgende overordnede områder:  

 

 

Det ledelsesmæssige område: 

Noget af det allerførste vi i 2010 beskæftigede os med, var at få styr på skolelederstillingen 

ifm. Britta Buus´ sygemelding og udmelding om, at hun ikke ville blive i stand til at komme 

tilbage og varetage jobbet igen. Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvem der skal stå i spidsen 

for et foretagende som vores. Men vi havde jo været så heldige, at Bjarne Nielsen var trådt til 

med yderst kort varsel, og ud fra den måde han havde håndteret hvervet på, mens han var 

konstitueret, var beslutningen om hvem, der skulle være ny skoleleder ikke svær. Efter en 

dybdegående ansættelsessamtale over flere timer, var det en enig bestyrelse, der indstillede til 

generalforsamlingen, at han blev ansat som ny skoleleder. Og jeg skal hilse og sige, at vi 

bestemt ikke har fortrudt den indstilling.  

 

Vi fik sidste år også taget en fin afsked med Britta, hvilket hun var meget glad og rørt over.  

Bjarne, Mark og ut. har også for nyligt været på besøg hos hende, for at ønske tillykke med 

hendes 60 års fødselsdag. Billedet hun fik her fra stedet har fået en flot hædersplads, men 

ellers begynder væggene i deres hjem at blive prydet af hendes egne malerier. En passion, 

hun er begyndt at dyrke her i hendes otium. Og som det ser ud til hun både er meget glad for 

og ganske god til.  

 

 

 



 

 

Tilbage til Friskolen igen: 

 

Børnehaven: 

Børnehaven kører nu rigtig flot og godt. Den daglige drift ligger trygt i hænderne på Jill, 

personalet og forældrerådet. Godt støttet af Bjarne, der i det seneste år også har formået at få 

fokus på de mindste i vores enhed. 

 

På hverandet bestyrelsesmøde deltager forældreråds- og personalerepræsentant fra 

Børnehuset. Herudover er der 1 gang om året et separat møde med hele forældrerådet og 

bestyrelsen. Det virker til at være en god model, hvor vi får vendt og drøftet mange ting. 

I 2010 har vi blandt andet haft fokus på, profilering, hjemmeside, Logo, Sfoén, fælles og 

separate arrangementer. Og så har vi sammen glædet os over den stigning, der er sket i 

børnetallet i Børnehaven. Det ser vi som et tegn på, at vi har en god børnehave.  

 

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

forældregruppen. Vi 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 

i særdeleshed gjort hos os i det forgangne år.  

Særligt regeringens genopretningsplan, med nedskæring i statsstøtten over de næste 5 år har 

givet os en udfordring. I sådan en situation kan man vælge flere strategier: Bl.a. enten at 

kaste håndklædet i ringen eller tage udfordringen op. Vi har selvfølgelig valgt det sidste.  

 

Det har betydet, at Bjarne, Jørgen og Mark har endevendt regnskaber og budgetter. Alt er 

blevet gennemgået til mindste detalje, for at finde den mest farbare vej frem ift. At skabe en 

stabil drift for vores friskole og øge vores overskud. Jeg vil her gerne rette en meget stor tak 

til de 3 herrer for deres kæmpe indsats i den forbindelse. De har knoklet rigtig meget i den 

forbindelse. 

 

En af vores grundsten for Friskolen har hele tiden været, at vi gerne vil være en skole for 

folket, hvorfor vi har forsøgt at holde skolepengene så lave som muligt. Andre friskolen har 

index reguleret deres skolepenge, hvilket vi indtil videre har afstået fra. Men vi har i år set os 

nødsaget til at hæve dem lidt.  

 

Med udsigterne til den formindskede statsstøtte, har vi også måtte erkende, at hvor gerne vi 

end ville bygge nogle særligt gode faciliteter til overbygningen, som vi lagde op til sidste år 

med Masterplanen, er dette ikke en mulighed pt.. Det er rigtig ærgerligt, men vi har lagt 

planen til side, og håber, der på et tidspunkt kommer bedre tider, hvor den måske kan tages 

frem igen. 

I mellemtiden arbejdes der på, at skabe så gode rammer som muligt i de eksisterende 

bygninger.   

 

I løbet af året valgte vi at skifte revisionsselskab, da vi synes vi kunne få et bedre tilbud hos et 

andet firma. Derfor skiftede vi fra BDO til Deloitte. Dette har selvfølgelig også krævet en del af 

Bjarne, Jørgen. Linda og Mark, da der er meget, man som nyt revisionsfirma skal sættes ind i. 

Men det er forløbet fint.  

 

 

Vi har bestræbt os på, ikke at lade de økonomiske overvejelser fylde det hele. 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: 

 

Der sker hele tiden nye tiltag i Friskolen. Vi har som nævnt en meget dygtig og engageret 

medarbejderstab, der kontinuerligt gør sig mange overvejelser omkring, hvordan vi skaber en 

rigtig god skole, samt hvilke pædagogiske tiltag, der skal ske i den forbindelse. Vi er i 

bestyrelsen med i en del af dette, mens vi på andre områder bliver holdt godt orienteret via 

medarbejderrepræsentanterne og ledelsen. 

Et af de områder, vi har fulgt meget med i, har været ”det nye skib”, nemlig overbygningen, 

der blev søsat i 2010. Det har om noget krævet meget af personalet – og de har knoklet – og 

en stor tak for det. Resultatet er at de er kommet rigtig langt i det forgangne år. Det ser ud til 

at være en god måde at sammenkøre overbygningen på den måde det er sket her.  

 

Vi ansatte i 2009 Mona, der er pædagog i en speciel kombineret stilling – både som 

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

var et sats, men et rigtig godt indspark, der virker til at have givet et yderligere løft i ft. Det 

tværfaglige samspil i både Friskole og Børnehus.   

 

Vi har i 2010 afholdt 2 temaeftermiddage for hele personalegruppen og bestyrelsen. Emnerne 

på de 2 dage var: Hjemmeside og hvad vil det sige, at det er forældrenes børnehus / Friskole. 

Det var et par spændende eftermiddage. Det har vist sig at være en god form til både at vendt 

relevante emner og ikke mindst at få styrket kendskabet til hinanden.  

 

Noget andet, der er skabt en slags tradition omkring, er deltagelsen i Friskolernes landsmøde. 

En del af både personale og bestyrelse deltog i foråret 2010 i Friskolernes Landsmøde, hvilket 

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

 

Endnu engang har arrangementerne på Friskolen været godt forankret i et aktivt 

aktivitetsudvalg. Der har været afholdt nogle rigtig gode arbejdsdage, meget vel tilrettelagte – 

stor tak til de dygtigt aktivitetsudvalg herfor.  

 

En ting vi særligt vil huske 2010 for, er vores store cykelsponsorløb. Det var et kæmpe 

arrangement, der blev stablet på benene. Og hvilket arrangement. Det blev en festdag uden 

lige, med børn og voksne, der kørte på livet løs. Og resultatet udeblev da  heller ikke. Beløb…. 

Ingen af os havde i vores vildeste fantasi regnet med så flot et resultat. Det var helt 

fantastisk. Nogle af pengene er også allerede brugt til bl.a smartboard til overbygningen. 

 

Der arbejdes også fortsat på at få tegnet sponsorer til reklamer på bussen. De første er i hus 

og I skal endelig sige til, hvis I kender nogen der gerne vil være synlige på den måde, og 

samtidig være med til at støtte skolen. 

 

PR – er der også sat yderligere fokus på, bl.a. ved en udvidet kontakt med ugeaviserne m.m. 

 

 

Andet: 

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

Friskolen. Her skal kort kun lige nævnes: 

 

Gennemgang af tilsynsrapport ved Karl Engelbrecht. Vi bliver ved tilsynet holdt i ørene, og det 

er vi helt trygge ved.  Det er godt at have noget at skulle arbejde videre med. 

 

Der er nedsat et bygge og vedligeholdelsesudvalg. Selvom vi i dag har en dejlig skole, skal den 

jo også gerne fortsat være det, så der er blevet udarbejdet en grundig vedligeholdelsesplan. 

 

 

Vi ( eller nok specielt Bjarne) har fokus på fællesmøde og samarbejde med andre efterskoler i 

Viborg kommune. 

Vi deltager i Bjerregrav lokalråd 



 

 

 

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 bestemt ikke helt alene med arbejdet.   

 

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.  

 

 

Tak for ordet.   

 

 

Formand Eva Nedergaard 


