Formandsberetning 2018
Velkommen til dette års generalforsamling.
Det er en stor fornøjelse, at kunne byde velkommen til forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer til
Bjerregrav Friskoles 10. generalforsamling. Bemærk dette flotte runde tal; 10. Det vender vi tilbage til
senere. Det er dejligt, at der er opbakning og interesse for at møde op og høre, hvordan det går vores skole,
for det jo netop formålet med generalforsamlingen. Vi skal i aften kigge tilbage på skoleåret 2017 – 2018, og
dykke ned i nogle af de begivenheder bestyrelsen har været optaget af i det forgangne år. Der udover er det
også i aften, vi har mulighed for at kigge lidt fremad og redegøre for, hvilke bolde vi pt har i luften.
Kort og billedeligt fortalt skal vi tage temperaturen på skolens tilstand Hvor er vi?
Hvad kommer vi fra?
Og hvor er vi på vej hen?
Som formand, og på bestyrelsens vegne, kan jeg gøre det meget kort. Temperaturen er indenfor
normalområdet – Der er ingen febervildelser og overophedning at spore. Tomgang og stilstand lider vi
absolut heller ikke af. Der er fuld damp på tilværelsen, masser at liv, glæde og ikke mindst gejst at spore.
Altså er det ikke en patient, vi har med at gøre, men derimod en sund og rask enhed klar til nuet og
fremtiden.
Så behøver jeg jo egentlig ikke at sige mere, og dog…
Valg til bestyrelse
For udover at være en aften hvor vi gør status, er det også i aften holdet for næste års bestyrelsesarbejde
skal sættes. Vores tidligere formand Jens Christian trådte ud af bestyrelsen i august 2017, efter at have
været med siden opstarten af Bjerregrav Friskole. Herfra skal lyde en stor tak til Jens Christian for det store
arbejde, han har lagt i bestyrelsen gennem årene, og det markante aftryk han efterlader.
Christiana Tovgård Nielsen er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Jens Christian.
I 2017 har vi haft yderligere en udskiftning i bestyrelsen, idet Benny var nødsaget til at prioritet andre
gøremål. Jeg vil også takke Benny for hans bidrag og arbejde i bestyrelsen. Bennys plads blev overtaget af
suppleant Diana Kristensen.
Der er i aften 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Diana, som modtager genvalg, samt Charlotte Alarcon og
undertegnede som har valgt at takke af for denne gang. Vi ser frem til valget, og vi håber naturligvis, at rigtig
mange af jer har lysten til at stille op og bidrage til skolens grundlag på den måde. Overvejer du om
bestyrelsesarbejde er noget for dig, er det nu, du har chancen. Som Jens Christian rigtig fint fik sagt sidste
år; ”Vi er fuldt ud klar over, at man kunne tænke; det lyder godt nok spændende, måske om et par år - lige
nu har jeg godt nok ikke tid. Eller man kunne tænke - kan jeg virkelig det? Vi kan kun sige, ja! I er alle
kvalificeret til at sidde i bestyrelsen. Vi har brug for mange forskellige kompetencer, og hvad tiden angår, så
er vores erfaring, at det nok ikke er noget, man har tid til, - men noget man må tage sig tid til, da det er
afgørende for, om vi fortsat skal have en friskole i Bjerregrav - og det skal vi!”. Det er et spændende, lærerigt

og givende arbejde at sidde i bestyrelsen. Vi kan derfor kun opfordre Jer alle til at stille op til valg senere i
aften.
Bestyrelsens arbejde 2017/-18
Vi har haft et spændende år i bestyrelsen, hvor blandt andet ny ledelse har fyldt en del.
Ved sidste general forsamling var vi bekendt med at en af de større opgaver bestyrelsen stod overfor var, at
rekruttere og ansætte ny skoleleder og siden hen også viceskoleleder. At der skulle findes en afløser til vores
tidligere skoleleder Bjarne Nielsen, som fra januar 2017 med kort varsel trådte til som konstitueret
skoleleder frem til skoleårets udgang i juli 2017, var jo på daværende tidpunkt besluttet. Ligeledes var det
også planlagt at stillingen som viceskoleleder, skulle opslås i det sene efterår 2017, når vi havde fundet
vores nye skoleleder. En post som Vickie Visbech med stor engagement, og bestyrelsens og Bjarne Nielsens
taknemmelighed, påtog sig at varetage funktionen som konstitueret viceskoleleder . Faktisk gjorde Vickie
det så godt, at et enigt ansættelsesudvalg, blandt et fint ansøgerfelt, valgte at pege på netop Vickie Vicbech
som skolens fremtidige viceskoleleder.
Jeg vil i den sammenhæng benytte lejligheden til at takke både Bjarne Nielsen og Vickie Visbech for deres
indsats som konstituerede ledere. Jeres kendskab til skolen, viden og velvilje til at påtage Jer den
midlertidige lederrolle, gav den nødvendige arbejdsro, som var tiltrængt - både for skolens personale,
forældre og bestyrelse. En ro som også blev benyttet til at lægge kræfter i at finde vores nye skoleleder.
Ingen tvivl om at I brænder for Bjerregrav Friskole – så, TAK.
Og da vores leder af børnehuset, Dorthe Kjær, i oktober besluttede at stoppe for at prøve kræfter med nye
udfordringer, endte skoleåret 2017 – 2018 med at blive året, hvor alle ledelsesposter på skolen og i
børnehuset fik nye ansigter. Det har været et spændende forløb, og det glæder mig virkelig, at vi i dag, med
stolthed kan konstatere, at det var de helt rigtige personer som ansættelsesudvalgene i udvælges
processerne endte med at pege på, som vores nye ledere. Alle tre poster – Skoleleder, viceskoleleder og
børnehusleder - besiddes i dag af passionerede, engagerede og dygtige personer, som arbejder målrettet på
at fastholde en veldrevet god lokal skole og børnehave – Bjerregrav Friskole og børnehus.
Ud over at ansætte ledere har bestyresen i 2017 også holdt følgende møder;
6 ordinære bestyrelsesmøder for hele bestyrelsen. Som noget nyt deltager formand og næstformand fra
skolens elevråd også i disse møder. Det er som et led i det at være en demokratisk skole.
2 møder med ledelse.
1 møde med forældrerådet i Børnehuset.
1 temadag.
Og derud over ledelsesmøder og møder i diverse udvalg.
Hvert møde er en vigtig brik i driften af Bjerregrav Friskole og Børnehus, og det er en fornøjelse at deltage i
disse møder, da de er præget af seriøsitet og engagement. Det har til tider været svært at holde tidsplanen
på møderne, da talelysten, meninger og mængden af punkter har været omfangsrige. Vi arbejder til

stadighed på at kvalificere vores møder, således at vi holder det nødvendige antal møder, er skarpe på, hvad
det enkelte møde kan, og at mødets tidsramme følges.
Efter 10 år er det også ved at være tid til at se vores værdigrundlag efter i sømmene. Den kultur vi har skabt
gennem de sidste 10 år på Bjerregrav friskole og i Børnehuset, skal afspejles i vores værdigrundlag. Dette
arbejde er allerede påbegyndt.
Børnehuset:
Efter en lettere turbulent tid i Børnehuset med sygdom og udskiftning i personalegruppen, mærker vi nu en
dejlig optimisme og stabilitet. Der er kommet mere struktur og ro, hvilket styrker fællesskabsfølelsen og
kulturen – Bestyrelsen fornemmer at der løftes i flok. Vi har i dette skoleår sagt velkommen til Elsebeth,
som er en vigtig medspiller i den samlede ledelsesgruppe.
De fysiske rammer har fået et løft med maling af børnehave og SFO-del. Til glæde for de nu næsten 40 børn
i børnehaven. Et børneantal der godt kan udfordre de fysiske rammer - som jo egentlig er en positiv
udfordring. En udfordring som vi er opmærksomme på.
SU udvalg – samarbejdsudvalg
I halen af de erfaringer vi har gjort os i forbindelse med skift af skoleleder, er der oprettet et SU udvalg. SU
udvalget har til opgave at etablere og fastholde en levende dialog mellem medarbejdere, ledelse og
bestyrelse. I udvalget sidder personer fra alle skolens grupper og børnehuset - skoleleder, afdelingsleder i
Børnehuset, 2 stk. bestyrelsesmedlemmer, rep. fra Børnehus, rep. fra TAPer, AMR, og rep. fra pædagogisk
råd. Der holdes 3 årlige møder i udvalget og følgende punkter er i årshjulet;
1. Udarbejdelse og gennemgang af personalehåndbog
2. Efterse politikker
3. Planlægge en årlige temadag for alle medarbejdere, bestyrelse og forældreråd i Børnehuset.
Hjemmeside og Facebook
Som I nok ved, har vi længe ønsket os en ny hjemmeside, og 2017 blev året, hvor den NYE side så dagen lys.
At få en ny hjemmeside sker ikke med et trylleslag. Der skal vælges udbyder, layout og opsætning skal
afklares, og så kommer det egentlige arbejde - nemlig at få sidens indhold opdateret og aktualiseret. Her
har PR-udvalget og Vickie været på arbejde, således at det materiale der nu ligger på siden, er ajourført og
korrekt. Vi er klar over, at der stadig mangles oplysninger på siden, og der vil derfor også løbende blive lagt
ny information på siden.
At vi også gerne vil have en facebookside, skal der ikke herske tvivl om. Grunden til at vi endnu ikke har en,
skyldes udelukkende, at der hver gang der er blevet arbejde på at få siden i luften, har vist sig, at der er
utrolig mange forhold at forholde sig til og få afklaret samt lavet retningslinjer for. Som mange af jer sikkert
ved, bliver billeder, tekst, film mv., som lægges på Facebook, sitets ejendom. Men vi har ikke opgivet, og vi
vil fortsat arbejde på at få nedskrevet procedurer, formål og tanker omkring brugen af siden, således at vi

når frem til den rigtige og ordentlige løsning for brug af Facebook som den super gode informations
platform, den er.
Klassestørrelser:
Bjerregrav Friskole står i den heldige situation, at vi oplever en stigende interesse for vores skoletilbud og
dermed også en efterspørgsel fra nye elever, der ønsker at gå på skolen. En rigtig positiv situation som vi
naturligvis skal være stolte af, men det bringer naturligt også spørgsmålet om klassestørrelser på banen.
Skal der være et loft for antallet af elever i de enkelte klasser på Bjerregrav Friskole, eller er det, som nu,
ledelsen, der ud fra en vurdering af den enkelte klasses sociale og faglige niveau beslutter om klassen, har
den rette størrelse? Vi ønsker at være den nære lokale skole med et spor. Samtidig er vi også optaget af at
skabe en god og spændende overbygning. Så der fornemmes lidt ambivalens i forhold til dette.
Buskørsel:
Vi har i dette skoleår set os nødsaget til at ændre vores tilbud om buskørsel til og fra skole. Bjerregrav
Friskolens kørselsordning havde udviklet sig til at være yderst ressourcekrævende og vokset i omfang. En del
af kørslen foregik i private biler varetaget af skolens personale. Med ændringen af ordningen var formålet
at tilbageføre personaleressourcer til ”egentligt skolearbejde”. Vi er fuldt ud klar over, at denne beslutning
har haft stor betydning for de berørte elever og deres familier. Men vi håber og tror på, at vi er nået i mål
med en tålelig løsning for alle.
Jubilæum:
Lige rundt om hjørnet venter en glædelig begivenhed. Bjerregrav Friskole bliver 10 år. Det er ret flot, og det
skal fejres.
Der er allerede gang i planlægningen, og for at vi kan få en rigtig god fejring og fest, har festudvalget brug
for hjælpere til at løfte opgaven. Så har du en festarrangør gemt i dig – så meld dig endelig under fanen – til
Berit, Vickie eller Anne-Mette. Vi håber, at I alle har reserveret d. 8/9-18, hvor det efterhånden
traditionsrige cykelsponsorløbet (der afholdes hvert 3. år) bliver en del af jubilæumsfestdagen.
Det er besluttet at øremærke overskuddet fra cykelsponsorløbet til en længe ventet opdatering af skolens
udearealer. Der er store planer, og der arbejdes i øjeblikket med søgning af fondsmidler, for at kunne
realisere, de mange spændende ønsker og forslag til det endelige resultat. Der pågår et konstruktivt
samarbejde med HBI og Levende Landsby. Vi har haft HedeDanmark til at udarbejde projektmaterialet mhp
at kvalificere projektets muligheder for komme i betragtning til eksterne fondsmidler.
Arrangementskoordinator
For at lette bestyrelsens arbejde og få en sikker og kvalificeret afvikling af skolens årlige arrangementer,
ønsker vi i aften også få udpeget en arrangementskoordinator. Vi har en stor tro på, at det vil kvalificere
planlægningen af de opgaver, som forældrerådende står for til de enkelte arrangementer.
Arrangementskoordinatoren skal gerne sidde en årrække, således at denne får et godt kendskab til hvad der
sker, hvordan og hvornår. Opgaven består overordnet i at formidle den information, som allerede er

nedfældet i arrangementsmappen, som står på kontoret, og sørge for at forældrerådet der er knyttet til
opgaverne, bliver adviseret.

Tak for ordet
Jeg vil afslutningsvis gerne takke personale, forældre, elever og bestyrelse for Jeres engagement og lyst til at
støtte op om Bjerregrav Friskole og Børnehus. Uden Jer er det ikke muligt at have en veldrevet god skole og
børnehus med masser af potentiale.
Ikke mindst en stor tak til vores lederteam, Berit, Vickie og Elsebeth. Det er i stor grad også Jeres
fortjeneste, at vi har en skole og et børnehus, som summer af liv. At vi har et personale som trives. En skole
og et børnehus som drives med ro, overblik og tydelig styring. At økonomien er sund. At vi kan tro på at
Bjerregrav Friskole og børnehus har sin berettigelse. Tusind TAK for det.
Jeg vil takke af for denne gang med ordene: Det er ikke lige meget, hvor dit barn går i skole!
Og tak for ordet.

