
16.04.15 

Generalforsamling på Bjerregrav Friskole  

 
1. Valg af dirigent: 

 Søren Overgaard 

 

2. Valg af referent: 

Mette Herskin 

 

3. Beretning, Jens Chr Jensen (19:05-19:25): 

 Byder velkommen 

 Gennemgår bestyrelsesarbejdet, herunder indsatsen på de to fokuspunkter i 2014 – 

kommunikation & intranet – samt sammenhæng mellem børnehave, skole og SFO.  Næste 

fokusområde mht IT bliver skolens hjemmeside. 

 Bestyrelsen har optimeret sit samarbejde med forældrerådet i Børnehuset, herunder fokus på 

dansk og musik i børnehaven.  

 Skolens værdigrundlag skal huskes og bestyrelsen arbejder løbende hermed. 

 Skolens IT-materiale (PCere, iPads, netværk) trænger til opdatering og fornyelse.  Forventer 

betragtelige, men nødvendige investeringer. 

 Kirsten Visbechs vikariat som afdelingsleder i Børnehuset er forlænget til  31/10, 2015. Ny 

lederstilling slås op senere i år.  

 Jørgen Høstgaard og Bjarne Nielsen går på pension til sommer. Den nye skoleleder Uffe Kirk er til 

stede ved generalforsamlingen. Meget positivt forløb omkring ansættelse af ny skoleleder.  

 Gennemgår listen over alle de aktiviteter, der har fundet sted på Bjerregrav Friskole i 2014, og 

takker for indsats fra alle involverede.  

 

4. Beretning, Bjarne Nielsen (19:25-19:45): 

 Et nøgleord i det daglige arbejde er trivsel, og skolen scorer højt herpå. 

 De faglige tests viser at skolen ligger på eller over gennemsnittet. 

 Afgangsprøvegennemsnit 8.2, hvilket er meget højere end såvel Viborgs og landsgennemsnittet. 

 Gennemgik skolens børnetal og ændringer heri, et mindre fald er nu indhentet.  

  Ca 25 årsværk for de ansatte. 

 Skolereformen er en udfordring, også for friskoler. Har lokalaftale vedr. lærernes arbejdstid. 

Lærerne forvalter selv tiden til de opgaver, der ligger udenfor selve undervisningen. Aftalen 

fungerer meget tilfredsstillende for alle parter.  

 Store ændringer i personalegruppen i 2014.  

 Sygemelding af lærere har betydet en del vikarer. Er dog på et godt spor igen.  

 Børnetal: 34 børn i børnehaven, 66 i SFO og 178 i Friskolen 

 Har ikke lavet heldagsskolen, men tilføjet ressourcer til fagligheden, herunder tidligere opstart på 

engelsk og tysk.  



 Prioriterer ”Ud af skolen” – undervisning og vælger at bruge ressourcer på det. Gennemgik 

forskellige eksempler herpå.   

 Skoleintra kom i gang lige før jul. Har stor betydning for skolen.  

 Kompetencecenter for skolens elever med særlige behov (ca 12% af eleverne). Gennemgik 

indsatsen på dette område.  

 Kører nu på andet år ”Den røde tråd” i dansk som sikrer kvalitet og sammenhæng mellem 

klassetrin. 

 Tilmeldt ”Grønt Flag/Grøn skole”. 

 Ved budgetlægning benyttes forsigtighedsprincip og ærlighed, hvilket muliggøres igennem en 

række indsatsområder. Disse blev gennemgået.   

 Det lidt større overskud end forventet, skyldes at indkøb af IT-udstyr har været udsat.  IT-

investeringen i 2015 bliver tilsvarende større.  

 Forventninger til 2015: er udfordret på indtægtssiden, kræver fokus på at holde driftudgifterne 

nede. Den gennemførte låneomlægning vil betyde en årlig besparelse. Forventer at være 186 

elever i skolen efter sommerferien, hvilket er rekord.  

 Udskiftning af ledelsen har været en lang og god proces, som kører helt efter planen.  

 Overskuddet fra 2014 overføres til egenkapitalen 

 Tak til alle som har bidraget til Bjerregrav Friskole & Børnehus i 2014! 

 

5. Videoberetning, tilsynsførende: Karl Engelbrecht (19:50-20:00) 

 Video forefindes 

 

6. Fremlæggelse af regnskab, v. revisionsfirmaet Redmark (Julie….)(20:00-20:05) 

 Lidt lavere statstilskud har betydet et begrænset fald i indtægter 

 Overskud på 407.000, svarer til en overskudsgrad på 3%. 

 Regnskab meget stabilt over de sidste 5 år. Denne grad af stabilitet kræver hårdt arbejde.  

 

7. Valg til bestyrelsen (20:05-20:45) 

 Valg af stemmetællere – Rikke Kjeldskov, Ditte Nielsen 

 Der er i år en valghandling, samlet til bestyrelse og som suppleant 

 Can 15 personer blev foreslået 

 Modtager valg er: Benny Thomsen (Roum, barn i 0. og 1., bekendt med bestyrelsesarbejde fra sit 

arbejde), Martin Juul Hansen (barn i 2. og 6., sidder i bestyrelsen nu i bygningsudvalg og med fokus 

på skolens rammer), Ole Lunddal (2 børn i 5., en i 3.) 

 Valgt er Martin Juul Hansen og Benny Thomsen, Ole er suppleant (valgt for et år, valgt fra 

skolekredsen) 

 Foreslået til suppleant til forældrekredsen:  14 personer 

 Modtager valg: Grethe Hjortbak  

 

8. Status på ny skoleleder, Jens-Chr Jensen (20:45-21:15) 

 Meget positiv proces og i stor enighed 

 Har valgt den bedste blandt 15 kandidater, Uffe Kirk 



 Dansk Friskoleforening har bidraget til processen omkring valg af ny skoleleder 

 Efterfølgende kommer valg af viceskoleleder. 

 Uffe Kirk har været skoleleder på friskoler i mange år og senest arbejdet 1 år i en børnehave i 

Norge.  

 Bestyrelsen indstiller at Uffe Kirk skal vælges som skoleleder. 

 Uffe Kirk: har også oplevet ansættelsesforløbet som en god proces. Introducerede sig selv og det 

han står for. Sluttede af med en lille historie om dannelse.   

 Vil gerne involveres i ansættelsen af den nye viceskoleleder. 

 Bjarne Nielsen afsluttede punktet med at udtrykke stolthed over skolens evne til at tiltrække de 

kvalificerede ansøgere, og stor tryghed ved valget af Uffe Birk som ny skoleleder.  

 Generalforsamlingen godkendte skolebestyrelsens indstilling af Uffe Birk.        

 

9. Værdigrundlaget, Jens Chr. Jensen (21:15-21:20) 

 Bestyrelsen, personalet og Børnehusets forældreråd har arbejdet med skolens værdigrundlag og 

dets indhold. 

 Har lavet en let revideret version af teksten som ligger på skolens hjemmeside. 

 

10. Ny tilsynsførende (21:20-21:25) 

 Erling Østergaard (tidligere rektor på Viborg Katedralskole) indstilles  

 Bjarne gennemgik baggrunden for indstillingen af Erling Østergaard og anbefaler det varmt 

 Har aftalt med ham at valget i første omgang er for 1 år 

 Skal vælges i forældrekredsen 

 Generalforsamlingen godkendte indstillingen. 

 

11. Eventuelt (21:25-21:40) 

 Hvordan kommer timetallet til at se ud i fremtiden, ligesom de har i de kommunale skoler?  

 Bjarne Nielsen: Nej, det skal de ikke. Vi starter i næste år med tysk i 5. klasse som ekstra i forhold til 

det nuværende timetal. Derudover tilføres den kommende 7. klasse ekstra ressourcer, idet de er en 

meget stor klasse. 

 Hvordan har udviklingen været politisk mht. økonomi ? Er der udsigt til yderligere stramninger? 

 Bjarne Nielsen: Der er en udfordring på indtægtssiden, bla. Pga. beskæringer af indtægter til børn 

med særlige behov (Inklusionsreformen). Derudover så falder statsstøtten til friskoler, så den nu er 

71%. Ønsker ikke at fyre personale idet det forringer undervisningstilbuddet. Søger i stedet at 

beskære udgifter til f.eks. strøm og anden drift. Har haft held med 4 låneomlægninger, som har 

betydet en væsentlig reduktion i renteudgifterne. Også forældrenes frivillige arbejdskraft er mange 

penge værd.  

 Ros til hest-føl ordning, som giver det meget gode sammenhængskraft mellem klasserne 

 

 


