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Generalforsamling 5. april 2018 

Skolelederens beretning for 2017: 

For et lille års tid siden blev jeg vist rundt af Jens Chr. (tidligere skolebestyrelsesformand) – 

stillingsannoncen og rundvisningen på skolen gjorde det klart – jeg måtte til Bjerregrav! Og 

heldigvis var ansættelsesudvalget enig og der blev også klappet på det rigtige tidspunkt på den 

ekstra ordinære generalforsamling d. 15. juni, hvor jeg blev indstillet som ny skoleleder. Det 

gjorde, at jeg pr. 1. august tiltrådte som skoleleder på Bjerregrav Friskole og Børnehus – og det har 

jeg ikke et øjeblik fortrudt! 

Bjerregrav Friskole og Børnehus har under en lidt turbulent periode, der kom ind over Friskolen i 

løbet af sidste vinter været båret af et indlevende og professionelt personale og en engageret 

forældregruppe, der har stået sammen om, at Bjerregrav Friskole og Børnehus hver dag skal være 

et sted hvor børnene oplever rum, udfordring og fællesskab – og det gør de! 

Status på elev- og børnetal 

Efter sommerferien startede 184 elever i skolen og henover efteråret har vi budt velkommen til 

yderligere 5 elever, så vi nu er 189 elever. Vi oplever stor interesse for vores skole og har jævnligt 

henvendelser fra interesserede forældre – særligt omkring vores 7. årgang både nuværende og 

kommende. Vi har på den baggrund indført en ny praksis, hvor interesserede elever er på besøg 

her et par dage. Det gør vi for at sikre at elev, forældre og skole har en gensidig forståelse af, at 

dette er det rigtige skoletilbud for eleven  

I børnehaven har vi siden august fået 5 børn til, så der nu er 35 børn og har udsigt til, at børn er 

skrevet op til børnehaven et godt stykke ud i fremtiden. 

At der er interesse for friskolen og børnehaven har vi heldigvis også mærket til på vores 

arrangementer henover året, hvor til både juleklippedagen, adventsfesten, juleafslutning for 

børnehave og dagplejere og skolefesten, har sat rekorder for antal besøgende til 

arrangementerne. Det er vi stolte af, og det er vigtigt for os, da Bjerregrav Friskole og Børnehus 

har behov for og er her i kraft af forældre og lokalsamfundets store opbakning til stedet. -En 

opbakning vi også har haft stort fokus på at dyrke og vil have endnu mere fokus på fremadrettet. 
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Ændringer i personaleforhold 2017:  

Henover det første halve år af 2017 sagde Bjerregrav Friskole farvel til en skoleleder og en 

viceskoleleder, og det havde naturligvis sat sine spor hos personalegruppen, som Bjarne også 

redegjorde for i sidste års ledelsesberetning. Heldigvis var der hjælp at hente hos det tidligere 

ledelsesteam på skolen Bjarne og Jørgen, samt Vickie som konstitueret viceskoleleder. Samlet 

betød det, at skolen både pædagogisk, fagligt, personalemæssigt og driftsmæssig blev kørt godt og 

sikkert i mål, således at en ny skoleleder kunne komme godt i gang. 

På lærerdelen havde en lærer søgt orlov for at tage til Grønland (hun har i februar meddelt, at hun 

ikke kommer tilbage), en lærer gik på barselsorlov og Vickie var i en konstituering som 

viceskoleleder frem til d. 1. december 2017. Summa summarum var, at der blev ansat en vikar 

frem til 1. januar, hvor en viceskoleleder ville være ansat, samt en årsvikar for at dække 

orlovsstillingerne.  

I september startede ansættelsesprocessen af en ny viceskoleleder op og frem til 

ansættelsessamtalerne havde jeg besøg af 10 interesserede, der ønskede at se skolen. I slut 

oktober ansatte et enigt ansættelsesudvalg Vickie som viceskoleleder pr. 1. november. 

I børnehuset søgte afdelingslederen nye udfordringer pr. 1. november og for at sikre en ordentlig 

proces omkring ansættelse af en ny afdelingsleder, valgte jeg at overtage ledelsen af børnehuset 

frem til d. 1. januar, hvor vi også med et enigt ansættelsesudvalg kunne byde Elsebeth velkommen 

som ny afdelingsleder af børnehuset. Ligeledes var der stor interesse for den stilling, og vi havde 

besøg af 6 ansøgere undervejs i processen. 

I børnehuset har vi haft en barselsvikar inde for en pædagog, der har været på barselsorlov frem til 

31. december. – Trods mange dygtige og søde vikarer i børnehuset tror jeg at alle i og omkring 

børnehuset har set frem til at det faste personale var tilbage 1. januar og børnehusets ramme igen 

var de kendte ansigter.  

Fokus på kerneopgaven: 

I juni måned dimitterede fire elever fra 9. klasse på Bjerregrav Friskole. Med så få elever kan der 

ikke laves statistik grundlag at sammenligne på, da der er for få elever til at kunne lave et resultat, 

der er validt. Derfor vil jeg ikke komme nærmere ind på resultatet af sidste års afgangsprøver, men 
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i stedet se frem imod dette års prøver, hvor vi har 20 elever, der afslutter folkeskolens 

afgangsprøve for 9. klasse.  

På Bjerregrav Friskole plejer vi at sige, at vi vil være skole for lokalområdets børn, det er en 

væsentlig del af vores værdigrundlag at vi ”i et forpligtende samarbejde vil skabe en dynamisk 

skole, hvor mangfoldighed kan udvikles, og hvor al aktivitet præges af gensidig respekt, åbenhed 

og tolerance”.   

Vi er utrolig stolte af, at vi både af skolens PPL psykolog og UU vejleder ofte får at vide, at vi på 

Bjerregrav Friskole formår at skabe inklusion således at børn med forskellige typer vanskeligheder 

indgår respektfuldt og ligeværdigt i fællesskabet med de øvrige elever på skolen på en måde så 

man stort set ikke bemærker, hvem der måske er inkluderet. På skolen har vi elever, der får særlig 

støtte – det værre sig praktisk hjælp eller særlig støtte til at kunne fastholde at være en del af den 

faglige undervisning og fællesskab. Det er en vigtig opgave, som altid skal balanceres mellem 

hensyntagen til det enkelte barn og det fællesskab barnet indgår i, så barnet netop er en del af 

fællesskabet og fællesskabet kan inkludere den enkelte.  

 

De inklusionsmidler som skolen får bruges til at understøtte de forskellige typer vanskeligheder 

vores elever kan sidde med af både faglig og social karakter. F.eks. er det fokuseret læse- og 

stavetræning, for dem der har behov for et ekstra skub. Det kan være fokuseret hjælp på at kunne 

have sikkerhed i at kunne bruge de tilgængelige kompenserende hjælpemidler i både den daglige 

undervisning og afgangsprøverne for 9. kl. (IT-rygsæk). Det kan være støtte til at øve på at arbejde 

koncentreret i længere perioder af gangen, så man kan deltage i den almindelige 

klasseundervisning. Det kan være hjælp til at overkomme begyndende angstproblematikker og 

hjælp til at få kompetencer til at kunne deltage i fællesskabet igen, hvis man hænger lidt i kanten. 

Alt sammen noget vores dygtige personale gør rigtig godt og hele tiden har fokus på at dygtiggøre 

sig i. 

Derfor er vores besøgsdage for interesserede nye elever, som nævnt tidligere vigtige, så balancen i 

fællesskabet aldrig tipper for den enkelte klasse. 
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Lærerne har i 2017 arbejdet med at færdiggøre ”den røde tråd” i fagene dansk og matematik. Det 

er et stor stykke arbejde, som til gengæld sikrer, at elever på Bjerregrav Friskole igennem deres 

skoletid hos os får arbejdet med alle de færdigheder og kundskaber, som dansk- og 

matematikfaget repræsenterer.  

Alle personaler på Bjerregrav Friskole og Børnehus, hvad enten det handler om undervisning, om 

børnehave og SFO, rengøring, administration, vedligehold eller busdrift og gør hver dag deres 

bedste for at løse opgaven rigtig godt og er stolte af deres arbejde. – Det kunne jeg høre på de 

kaffesamtaler, jeg havde med alle medarbejdere i huset, da jeg startede i august. I den forbindelse 

blev det tydeligt, at der var en opgave, der var løbet lidt ud af hænderne på skolen. Nemlig det at 

vi havde omkring 10 elever, der dagligt både morgen og to gange om eftermiddagen blev 

transporteret hjem i personalets private biler – altså omkring 1, 5 time for hver af to af skolens 

personaler dagligt. Allerede i løbet af min første måned på skolen fik jeg en del henvendelser fra 

interesserede nye forældre, der havde hørt om ordningen, og derfor ville gøre brug af vores 

kørselsordning. Der ud over var der henvendelser fra forældre og elever, der boede så de kunne 

tage vores egen bus, men som gerne ville køre med i bilerne i stedet. Vi er klar over at denne 

ordning er startet op på baggrund af den dengang nye busrute. Vi er også klar over, at man som 

forældre selvfølgelig vil henholde sig til den daværende aftale. Det var dog svært at afvise andre 

interesserede i kørselsordningen, når nogen godt kunne.  

I skolebestyrelsen var vi nødt til at kigge på problemstillingen omkring kørselsordningen for at 

sikre at vi kan få skolens hverdag til at hænge sammen og ikke oparbejde overarbejde eller at 

presse kolleger. Derfor måtte vi træffe en beslutning om at lave en overgangsordning, hvor kørslen 

i private biler blev erstattet med kørsel med Midtrafiks Flextrafik ordning, for de elever, der var 

blevet lovet kørselsordning i private biler. - Det var ikke en populær beslutning og vi har stor 

forståelse for, at det har påvirket de familier, der har haft ordningen.  Trods vores upopulære 

beslutning er vi glade for, at de påvirkede forældre er kommet til os med deres utilfredshed. Som 

mantraet lyder: sig det til den, der kan gøre noget ved det. Og selv om vi ser sagen fra forskellige 

sider har dialogen mellem forældre og bestyrelse/skoleleder været åben og respektfuld.  
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Kommunikation: 

Ovenpå en tid, hvor der for skolen og børnehuset havde været lidt stormvejr har det været vigtigt 

for mig at sikre, at man som forældre på skolen og i børnehuset føler sig godt orienteret og 

involveret. Vi har derfor videreført Bjarnes nyhedsbreve – nu med nyt fra både skole og børnehus 

og en lille film med glimt fra hverdagen.  

I børnehuset har vi lavet månedsplaner med oversigter over, hvilke aktiviteter man kan forvente i 

både børnehave og SFO. Vi har indført ny praksis om, at man som forældre kan se, hvilke vikarer 

man kan møde i børnehave og SFO på opslagstavlerne.   

Vi ved,  at man som forældre  får tillid til skolen og børnehuset ved at være godt orienterede. Det 

er et fokuspunkt vi arbejder målrettet videre med. Vi har desværre oplevet at vores intrasystem 

har haft en del udfald, så vi er i gang med at undersøge mulige alternativer. Endvidere har vi fokus 

på, at vi også udadtil bliver skarpere på, at man kan se hvilket tilbud man får på Bjerregrav Friskole 

og Børnehus via skolens hjemmeside og sociale medier. 

Økonomi: 

Jeg er rigtig stolt over at kunne fortælle, at vi ved at have meget fokus på at holde vores økonomi 

har afsluttet året med et flot overskud på 632.000 kr. Det til trods for at vi har skullet opgøre tre 

ledere og en lærer med feriepenge mm. Vi står foran nogle kraftige investeringer og derfor er det 

rigtig godt at være robuste til fremtidens investeringer. 

Det har ikke været et mål at skulle have så stort et overskud, men er bl.a. blevet sådan i kraft af at 

der har været budgetsat med både en viceskoleleder og Vickies lærerstilling. Vi har dermed på 

ledelsessiden klaret en del mere undervisning end det, der var tænkt i budgetlægningen. 

Endvidere har de to måneder jeg varetog ledelsen af børnehuset også hjulpet positivt på 

regnskabet. Vi har fået mere statstilskud end beregnet og en lidt større refusion på lønninger end 

beregnet og haft en stor post på en læringsplatform, hvor vi fik lavet et bedre tilbud med betaling i 

marts 2018 i stedet for efteråret 2017. 

Forventninger til 2018: 

I skoleåret 2018/2019 forventer vi lidt nedgang i elevtallet. Vi siger til sommer farvel til 20 elever, 

der dimitterer fra 9. klasse og 12 elever fra 8. klasse tager på efterskole. Efter sommerferien siger 

vi velkommen til 10 elever i 0. klasse og fire elever, der starter i andre klasser. Samlet giver det os 
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et elevtal på 171 mod vores nuværende elevtal på 189. Det er der naturligvis taget højde for i 

budgetlægningen for 2018. Men det er et område vi er opmærksomme på – også i vores 

strategiarbejde for skolen. Vi vil være mere attraktive allerede i de yngste klasser og dermed vil vi 

skabe mere stabile klassestørrelser hele vejen igennem skoleforløbet. 

På samme måde har vi fokus på at skabe et stærkere børnehus både børnetalsmæssigt og 

pædagogisk. Et arbejde, der allerede er i fuld gang. Børnehuset har pt. 35 børn, 10 i 

førskolegruppen, men vi har flere børn indskrevet til start henover efteråret. 

Et helt nyt hold af ledere kalder på, at der skabes nye visioner for skolen og strategi for, hvordan vi 

når vores visioner. Et arbejde vi er i fuld gang med. Som beskrevet tidligere har vi i ledelsen taget 

meget undervisning i dette skoleår. Det betyder, at vi slår en fast stilling op og samt et årsvikariat 

med ansættelse efter sommerferien. 

Skolen fylder til august 10 år(og det gør børnehaven næsten også) – en flot rund fødselsdag, som 

skal fejres med en stor jubilæumsfest d. 8. september. Netop det kan fejres, fordi skolen i alle 

årene har nydt stor opbakning fra forældre, lokalsamfund og skolekreds og et dygtigt personale i 

både skole og børnehus.  

 

Tak for ordet 

Torsdag d. 5. april 2018 

 

Berit Fomsgaard Lynderup 

Skoleleder 


