
Referat af generalforsamling ved Bjerregrav Friskole 4/4 2019 

 

Velkomst ved Hanne Uhrenholt (bestyrelsesformand) 

 

Samling 

 Vickie ledte samlingen med fællessang og oplæg om Bjerregrav Friskole før og nu  

 

Valg af dirigent: Søren Overgaard 

 

Valg af referent: Mette Herskin  

 

Valg af stemmetællere: Klaus Christensen, Kim Nielsen  

 

Bestyrelsen aflægger beretning 

 Stor søgning mod skolen efter sommerferien  

 Flere end det er muligt ønsker at starte i 7. klasse 

 Refererede en del til den tilsynsførendes rapport = meget positivt 

 Sidste års afgangselevers eksamensresultat lå over gennemsnittet i kommunen og over 

landsgennemsnittet 

 Resultat af psykisk APV blandt personalet: er igen på rette spor 

 Skolen har grønne pedeller – seniorer der hjælper til 

 Stor lokal involvering – mellem erhvervsdrivende, foreninger og borgere 

 Stor ros til 10års jubilæet 

 Skolen har fået ny forretningsordning  

 Principper for lån/udleje af lokaler osv er nu tilgængelige på hjemmesiden 

 Alle indtægter fra jubilæet skal gå til ny skolegård 

 Succes med fondsansøgninger -> renovering af boldbaner og grønne områder pågår nu 

 Der er to medlemmer af bestyrelsen på valg – Anne Mette Bak Thorsager modtager genvalg, 

Christina Tovgaard stiller ikke op igen.  

 Bestyrelsen åbner for rekruttering til flere udvalg 

 Spændende med en workshop senere i aften, der skal facilitere den fremtidige udvikling af 

Friskolen og børnehuset 

 

Skoleleder aflægger beretning 



 Personale og bestyrelse har sammen udarbejdet et værdigrundlag, som de selv er meget 

tilfredse med 

 Viste tal for det flotte karaktergennemsnit ved eksamen 2018 

 Ønsker fremover at holde transmissionsfest for 9. klasse på samme måde som i 2018 

 Gennemgik navne på personale der er startet/sluttet i 2018 

 Tak til alle i personalegruppen for indsatsen 

 GDPR – var en udfordring, men skolen er på vej 

 Det nye system Viggo havde startvanskeligheder, men kører godt nu 

 Skolen har også Facebook-profil 

 Fortalte om 10års jubilæet, hvor skolen tjente næsten 190.000 kr 

 Gennemgik hvordan mange omkring skolen bidrog til dagen 

 Dejligt med opbakning fra forældrene – det har skolen brug for 

 Skolen har lavet en strategi, som for de fleste punkters vedkommende er i proces 

 Det økonomiske overskud hjælper med at fremtidssikre skolen, herunder de fysiske rammer fx 

møbler 

 

Tilsynsførende aflægger årsberetning (Svend Primdal) 

 Man hører nogen gange at de første 10 år er lettere for nye skoler end de næste – dejligt at det 

stadig gør godt her 

 Friskoler er konstant i krydsfelt mellem godt købmandsskab og ånd – ingen af delene kan gøre 

det alene 

 Små lokale skoler som Bjerregrav Friskole er meget mere end skoler  

 Har været på besøg på skolen en del gange i løbet af skoleåret, hvilket har dannet grundlag for 

vurderingsrapporten 

 Skolen har overraskende gode faciliteter – er gode til at få det bedste ud af ressourcer 

 Ros til skolen for undervisningen 

 Vigtigt at børnene oplever genkendelighed, men bestemt også udfordringer 

 Differentieret undervisning og inklusion fungerer rigtigt godt 

 God variation i arbejdsformer – især de ældste elever får åbne og krævende opgaver 

 Alle tilsynsførende er blevet bedt om at have særlig fokus på demokratiforståelse og 

demokratisk dannelse.  

 Her lever skolen fint op til forventningerne på mange planer (nævnte en række eksempler) 

 Godt at der arbejdes med elevråd – tænker at det kan blive endnu bedre – man kan sige at det 

er med til at opdrage eleverne til at være medborgere 

 En dygtig ledet og yderst velfungerende skole, hvis undervisning fuldt står mål med det der 

kræves i folkeskolen.  

 

Fremlæggelse af regnskab v. revisionsfirmaet Redmark 

 Statstilskuddet steget 

 Skolepengene steget 

 Samlede indtægter på 15.3 mio (14.2 sidste år) 



 Omkostninger på 13.6 mio 

 Årets resultat: overskud på 1.2 mio kr 

 Overskuddet er grundlaget for skolens fremtidige udvikling 

 For såvidt er egenkapital ikke et mål, men det er en forudsætning at gælden skal afdrages hvis 

skolen skal være aktiv længe 

 Har ingen kritiske bemærkninger til regnskabet 

 Spørgsmål: Hvorfor stiger tilskuddet? Det skyldes især at man får mere støtte pr elev (stigning 

fra 75-76%) 

 Spørgsmål: er det ikke en stor renteudgift i forhold til kun 8 mio i gæld? Jo, men det er dyrere 

for skoler i bidragssats end for private. Godt med en fast rentesats for at holde risikoen lav.  

 Spørgsmål: hvorfor havde 2018-årgangen dårligere karakterer i engelsk end 

landsgennemsnittet? Mener det var knyttet til den enkelte årgang + husk at testene ikke ikke 

måler hverken præcist eller nøjagtigt.    

 

Ide-generering 

 Gruppearbejde under aftensmaden med fokus på at få nye ideer om 5 emner 

 

Valg til skolebestyrelsen 

 Opstillede for forældrekredsen: Anne Mette B Thorsager, Kasper Høgh.  

 Suppleant: Marianne Nørskov 

 

 Valgt uden afstemning 

 Opstillede for skolekredsen: Stefan Kær 

 Valgt uden afstemning 

 

Arbejdsudvalg og koordinatorroller 

 Der er åbnet for tilmelding til arbejdsudvalg i bygningsudvalget (Rune Brorson fortalte om 

opgaverne og om hvad der er brug for fremadrettet) og PR & Sponsorudvalget (formidler bredt 

om skolen + ).  

 Kim Nielsen og Kim Meldgaard meldte sig til bygningsudvalget og Morten fra 0 klasse + Trine 

Sander meldte sig til PR.  

 Hvis man har lyst til at bidrage, så kan man melde sig til bestyrelsen – også efter 

generalforsamlingen 

 Spørgsmål: kunne nogen af eleverne fra overbygningen hjælpe med at formidle om skolen? 

 Spørgsmål: husk at koordinere med det de laver i Bjerregrav Trivselsgruppe 

 Berit gav blomster til de to bestyrelsesmedlemmer der stopper/var på valg igen 

 

Præsentation af nyt værdigrundlag 



 Har arbejdet med nyt værdigrundlag på tværs af faggrupper for også at kunne se frem 

 Ønskede at det var enkelt, så det kunne forstås af alle – børn og voksne 

 Ny formulering: Dannelse i indsigt, udsyn og fællesskab 

  

Opsamling på idegenerering (bestyrelsen har alle forslag) 

 Blandt de indkomne forslag var:  

1) Forslag til samarbejde med HBI om at DBU tilbyder kurser til de ældste elever, 

uddannelse, indsigt i frivilligt arbejde 

2) Borgerforeningen og idrætsforeningen holder fælles høstfest i september – måske 

skal det være i samarbejde med skolen? 

3) Vedr skolens fødekæde, så var der mange gode ideer, ex. tilbud til 0-3 årige, måske 

kunne klubben reklamere mere for sin eksistens + værdier, måske få de store fra 

SFOen til at være med i klubben 

4) Overbygningens projektarbejde ruster de unge godt – må gerne blive bibeholdt, 

snakkede om muligheder for holddeling, opbakning til forslag om en international 

og grøn profil, glem ikke lektier 

5)  Bygningsrenovering: faciliteter skal matche elevtallet, prioritering af hal vs 

klasselokaler, husk tomme lokaler/tomt hus – brug ressourcerne intelligent (både 

det der bliver bygget og det der er der i forvejen), giver en flot indgang værdi for det 

enkelte barn?, kan SFO bruge de kreative lokaler? Husk at se de udendørs 

muligheder som en ressource 

6) De gode arrangementer: gameraften, street food, festdag (passer godt med 

forslaget fra borgerforeningen), fællesspisning i klasserne (husk de nye forældre), 

julebanko, udendørs arrangement med naturvejleder, frugtlunden, spisning under 

åben himmel 

 

 Spørgsmål: Kan man være bedre til at fortælle hvad der sker? På Facebook? 

 Rune Brorson: I påsken starter udgravning af 5mandsbaner 

  

Indkomne forslag 

Eventuelt 

 Berit: husk der er arbejdsdag på lørdag – Kim griller pølser 

 Spørgsmål: hvordan fungerer bussen? Hvorfor køres de nuværende ruter? 

 Berit: bestyrelsen er opmærksom på det. Løsningen skal være økonomisk rentabel.   

 Bjarne: den store bus er snart slidt ned. Man kan investere i en mindre bus, men det bliver en 

dyr løsning – meget dyrere end en 50 pers bus. Den nuværende bus og dens ruter har sine 

begrænsninger.  

 Thomas: kan børnene cykle om sommeren?  

 Søren: det her er altid et problem og det er berettiget. Man må komme til en beslutning om at 

et ordentligt tilbud om bus er en investering i fremtiden 



 Lisa: brugerbetaling? 

 Christina: kan man få det matchet med en offentlig bus? 

 Marc: der er regler for hvad friskoler må tage for busser 

 Kristian: det kan betyde at elever vælger skolen fra 

 Mille: børnene brokker sig også over det   

 Birte: Det er også forældrenes ansvar at vælge en skole, der ligger langt væk  

 Mette: husk at det er en grøn skole (det er ikke grønt sidde 60 min i en bus) og at 

trafiksikkerheden er udfordret pr minut man sider der  

 Christina: kan man tænke ud af boksen og gøre noget fælles? Det vil også være en miljøfordel 

 Bjarne: det er tydeligt at der er en stor interesse for emnet.  

 Thomas: lånebiler –VIBLAND? 

 

 Spørgsmål: hvorfor er der ikke skolepatrulje hver dag? (det bør der være) 

 Berit: Vær søde at holde ved hallen, især hvis I ikke har børn der skal ind i børnehuset  

 Marianne: politi om morgenen? Skiltning om fart? 

 Henrik: kan lærerne have lyst til at deltage i arrangementer i byen? Ex sportsfest 

 

 

  

 

 


