Generalforsamling, Bjerregrav Friskole 24.04.2012 Bestyrelsesformands beretning vedrørende 2011,
Bjerregrav Friskole.
Velkommen til forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer. Det er nu den 4. ordinære generalforsamling
for Bjerregrav Friskole.
Da jeg deltog i generalforsamlingen sidste år, havde jeg aldrig gjort mig forestillinger om at jeg ville stå her i
år og aflægge formandsberetning, det er en opgave jeg går til med ydmyghed og med en fast beslutning om
at få tingene til lykkes i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer og skolens ledelse.
Mødeaktivitet og Bestyrelse:
Vi har i 2011 afholdt 9 fastlagte bestyrelsesmøder. Derudover er der afholdt en række møder skoleledelse
og bestyrelse imellem, samt en række møder kun for bestyrelsesmedlemmer.
En stor del af det praktiske planlægnings- og undersøgelsesarbejde er, som i tidligere år lagt ud til
arbejdsudvalg. Vi har bl.a. bygnings og vedligeholdelsesudvalg, aktivitetsudvalg, PR-udvalg, sponsorudvalg,
økonomiudvalg m.m. Udvalgene har muliggjort at bestyrelsesmøderne har kunnet afkortes betydeligt i
længde.
Vi vil også i det kommende år søge at nedbringe tidsforbruget på de store møder, ved at lægge opgaver i
udvalg.
I maj 2011 afholdtes en temaeftermiddag med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og personale. Emnet
var ”Visioner for skolens fremtidige drift”. Det var et møde som gav os anledning til at få et lidt større
indblik i hinandens tanker, samt ønsker og visioner for stedet her.
Vi har i 2011 haft udskiftning på en bestyrelsespost. Eva Nedergård er trådt ud, og Maiken Pedersen har
som valgt suppleant overtaget pladsen. Jeg vil gerne rette en stor tak til Eva Nedergård for det store
arbejde hun har udrettet, for at få denne skole i gang og kørende de første 3 ½ år af dens levetid. Jeg har
stor respekt for hendes beslutning om at prioritere sin indsats anderledes i en periode. Eva´s indsats for
tilblivelsen af denne skole er uvurderlig.
Velkommen til Majken i bestyrelsen, som har trådt ind og gjort et godt stykke arbejde. Det er mig en
glæde, at vi heldigvis har folk i skolekredsen som er parat til at træde til, og gøre en indsats, når der bliver
kaldt.
Vedrørende bestyrelsesarbejdet her på skolen, kan vi se tilbage på, at de to overordnede initiativtagere
(Eva og Christian) til denne skole ikke længere er aktive. Det viser os, at skolens langsigtede trivsel og
overlevelse på det ledelsesmæssige plan, er afhængig af en aktiv forældre- og skolekreds, som har lyst til at
byde ind med sine kundskaber og initiativer. Det er derfor mit håb, at flere af jer tilstedeværende her i
aften, vil byde ind med jeres kandidatur til de to bestyrelsespladser der er på valg. Trine og Martin´s
bestyrelsespladser er på valg i aften. Martin genopstiller, medens Trine har valgt at vige pladsen for en ny
person, som har lyst til at sætte sit aftryk på Bjerregrav Friskole´s fremtidige udvikling. Jeg vil gerne sige
Trine en stor TAK for det store arbejde hun har lagt for skolen. Det har været en fornøjelse at samarbejde
med dig. Jeg har hørt rygter om at du fortsat vil være aktiv i sponsorcykelløbs-udvalget, som planlægger et
arrangement der skal løbe af stabelen til august

Arrangementer: Der har 2011 været holdt en lang række arrangementer på Bjerregrav Friskole. Foruden
vores faste programpunkter så som forårskoncert, adventsfest, arbejdsdage m.m. Så har der været afholdt
en markedsdag i august, som forløb i hyggelig atmosfære. Tak til de frivillige arrangører og sponsorer.
Udenfor Friskoleregi, har der på skolen været afholdt en ”Gammel elevfest” Det var et stort arrangement,
med over 400 deltagere, som kom til gensynsparty fra hele landet, og i alle aldre. Festarrangørerne var
oven i købet så gavmilde, at donere overskuddet fra festen til Friskolen. Det siger vi tak for!
Elevtal og skole:
Der har i 2011 i gået 185 årselever på Bjerregrav Friskole. I løbet af året har afgang og tilgang stort set
svaret til hinanden.
Skolen har driftmæssigt i 2011 været igennem et udfordrende, udviklende, turbulent og succesfuldt år.
Det er en fornøjelse for os i bestyrelsen, at se personalet og skoleledelsens engagement og vilje til at drive
og udvikle stedet her. De selvstyrende personalegrupper i hhv. indskoling, mellemtrin og overbygning klarer
de daglige udfordringer, samtidig med at de evaluerer og udvikler pædagogik i samarbejde med ledelsen. I
bestyrelsen føler vi at vi har en personalegruppe som brænder for Friskolen og dens udvikling.
Ligeledes har vi et ”ikke pædagogisk” personale, som brænder for deres opgaver, og søger at tilrettelægge
de bedst mulige rammer for at børn og lærere kan udfolde sig. Vi forældre bifalder i øvrigt at rengøring ikke
blot er rengøring, men samtidig en bevidstgørelse af vores børn, i forhold til at holde rent og ryddeligt
omkring sig.
-På personalesiden har vi været udfordret af ikke mindre end tre barsler, som tidsmæssigt også rækker ind i
2012. Det giver ledelsesmæssige og økonomiske udfordringer, men heldigvis også chancen for at stifte
bekendtskab med dygtige barselsvikarer som har gået ind og fyldt pladserne godt ud.
Vores overbygningslærere har arbejdet hårdt med at udvikle og implementere et velfungerende
overbygningskoncept baseret på udsyn, selvstændighedsgørelse, oplevelser, samt indsigt og viden. Efter
sommerferien håber vi at kunne tiltrække flere elever fra nogle af de omgivende skoler, som kun har
klasser til og med 6 klassetrin.
-Den første niendeklasse i skolens historie tager afgangseksamen. Tillykke til de unge mennesker.
Forhåbentlig vil de kunne skue tilbage på en skole, hvor der var rart at være. Samtidig med at de fik
rygsækken fyldt op med de værktøjer som er uundværlige for at klare sig i vores konkurrenceprægede
samfund.
Børnehuset:
Vores Leder af børnehuset Jill, valgte for nylig at søge nye udfordringer i Ørum. Jeg vil gerne takke Jill for at
aflevere en god børnehave med stigende børnetal og et godt renommé. Vi arbejder i øjeblikket, i
skoleledelse og bestyrelse, videre med at finde den person, som vi tror på kan videreudvikle børnehuset i
de kommende år, i samarbejde med vores dygtige personale.

Vi har i Børnehaven et stigende børnetal. Der forventes op mod sommerferien 2012 op mod 40 børn i
børnehaven. Der et historisk højt tal. Jeg vil gerne takke vores dygtige personale for at have skabt en
”turnaround” Det stigende børnetal giver os nye udfordringer i forhold til den fysiske plads som er til
rådighed. Efter sommerferien 2011 begynder vi at arbejde med at finde gode løsninger på pladsproblemet,
I november besluttede byggeudvalget at sætte gang i første etape af vores masterplan for udvikling af
vores bygningsmasse. (Masterplanen blev udarbejdet i 2009 med det formål, at lægge en overordnet
strategi for skolens bygningsmæssige udvikling.)
Økonomi:
2011 var det første år, hvor den tidligere regerings sparepakke fik indflydelse på den procentsats, som
friskoler tildeles. I 2010 var tilskudsprocentsatsen 75 % af gennemsnitlig elev på en offentlig folkeskole. I
2011 var det 74 %, 2012 73 %, 2013 72 %, 2014 71 %. Det giver os i de kommende år stigende
udfordringer, med at lave budgetter som hænger sammen. Budgetter som giver rum til; ikke blot det
nødvendige, men også til fortsat udvikling.
Når det nu er sagt, så er det glædeligt at kunne konstatere at 2011 økonomisk, er gået langt bedre end
budgetlagt. Oprindeligt budgetterede vi med et overskud på ca. 300.000 kr. Det viser sig at årets overskud
bliver knab 800.000 kr. Dette gode resultat skyldes skoleledelsens dygtige og opmærksomme focus på ikke
blot besparelser, men også at optimere indtægter. Det gode økonomiske resultat, vil sætte os i stand til at
nulstille det underskud vi oparbejdede i løbet af skolens første 2 leveår. Vi må nok indstille os på at 2011
gode økonomiske resultat vil være en ”once in a lifetime foreteelse”. Tilskudsreduceringer, faldende eller
ujævne børnetal, nødvendig vedligeholdelse og investering i bygningsmasse, vil fremover udfordre vores
evne til at styre et begrænset budget.
Jeg vil også gerne pointere at formålet med driften af skolen naturligvis ikke er at skabe et stort økonomisk
overskud. Til gengæld ser vi det som en absolut nødvendighed, at skolens økonomi styres stramt og
konservativt, således at vores fremtidige udvikling bestemmes af os selv, og ikke af vores kreditgivere.
Vi har af økonomiske sikkerhedshensyn i løbet af året, valgt at binde nogle af skolens likvider i sikre
obligationer, frem for at lade dem stå i banken og overstige de 750.000 kr. som der ikke er garanti for i
banken.
Status:
Jeg vil gøre opmærksom på at vi i Bjerregrav Friskoles første 4 leveår, overordnet har haft et projekt i
medvind. Vores lokalsamfund har formået at støtte 95 % op om projektet, hvilket vidner om et usædvanlig
godt sammenhold.
Vores ansatte og skoleledelse har givet den en ekstra skalle for at løse nye og hidtil ukendte problemer.
Forældre og bestyrelse har arbejdet langt ud over hvad der normalt forventes af en forældrekreds. Det
gode ved historien, er at vi er lykkedes frem til i dag; ikke uden fejl, men nok til at vi kan kalde skolen en
succes. Vi må dog være klar over at vi har været båret på en bølge af pioneerånd. I dag skal vi have skolens
interessenter til at være med; ikke blot på baggrund af en rosenrød drøm om fremtiden; men på baggrund
af det produkt vi har skabt frem til i dag, og som på ingen måde er fejlfrit. Den store udfordring for

fremtiden, vil være at fastholde den opbakning, som har været vist, som på ingen måde er en selvfølge. Vi
vil stadig møde nye udfordringer, som vil teste vores evne, vilje og sammenholdskraft. Dette kræver til
stadighed dialog og lydhørhed, forældre, børn, bestyrelse og skoleledelse imellem.
Projekt Bjerregrav Friskole er på ingen måde landet. Det er et projekt, som vil være i stadig udvikling også i
de kommende år, og I forældre vil i høj grad være med til at bestemme retningen. Det er den frihed vi har.
Før jeg slutter, vil jeg gerne rette en tak til vores sponsorer af busreklamer, alle de private bidrag der gives i
forbindelse med diverse arrangementer og ikke mindst de flittige håndværkere som lægger megen
arbejdstid til gavn for Bjerregrav Friskole.
Uden denne samlede vilje til at gøre noget til gavn for skolen, og dermed for vores børn, ville stedet her
ikke være det samme.
Tak for ordet!

Kim Nielsen

