
 

skolelederberetning for 2018 

Årets ledelsesberetning, er næsten nødt til at starte med et tillykke med den runde dag til 

Bjerregrav Friskole og Børnehus. Den mærkedag og det at vi står med en stor, moden og 

bæredygtig friskole og børnehus, der nu sætter kurs mod at blive voksen, har nemlig været 

kendetegnende for 2018. 

Et sted at tage fat var at få kigget vores eksisterende værdigrundlag efter i sømmene og gøre 

status over, hvad Bjerregrav Friskole og Børnehus er i dag og skal være i de næste mange år. Det 

har mundet ud i et værdigrundlag lavet i samarbejde med alle personalegrupper og bestyrelse, 

som vi er rigtig stolte af og som passer til det vi er og vil være. 

Friskolen og Børnehuset: 

Vi er en friskole og et børnehus i vækst. Vi oplever meget stor interesse for vores skole og 

børnehus og bruger noget tid på at vise rundt, have besøg og tage godt imod, dem der kommer 

forbi.  

På et pædagogisk rådsmøde, hvor vi for nyligt havde fokus på vores kerneopgave, var der en af 

lærerne der sagde: ”når man går på Bjerregrav Friskole, skal det gerne være lidt som at gå på 

efterskole, bare hvor man sover hjemme”. – Det kendetegner meget godt hverdagen her. Et højt 

fagligt niveau i undervisningen med masser af indsigt, udsyn og fællesskab og anderledes dage, 

ture ud af huset og arrangementer, hvor vi åbner op for forældre og byen.  

 

Også i børnehuset har året været kendetegnet af aktivitet, udvikling og nærvær. Med ny 

afdelingsleder, ny – eller gammel gruppefordeling, yngste, mellem og ældste, nye tilgange og 

morgenpasning for 4. kl. i SFO og sågar høns i børnehaven. På tilsynsbesøget i august fik 

børnehuset anerkendelse for den gode stemning og de gode initiativer der er sat i gang. 

Vi afsluttede skoleåret 2017/2018 med at indføre en ny tradition for dimissionsfest på Bjerregrav 

Friskole. Vi synes det var tid til, at man som afgangselev, der som de første havde gået alle 

skoleårene på Bjerregrav Friskole skulle fejres med en rigtig dimissionsfest – kun for 9. klasse og 

deres forældre. 8. klasse fik lov at smage på, hvordan det bliver til sommer, når det er dem, da de 

Dannelse i indsigt, udsyn og fællesskab 



fik lov at være med, som serveringspersonale. Hermed har vi fået skabt en fin og ny tradition for, 

hvordan vi holder dimissionsfest på Bjerregrav Friskole. 

Personale: 

Vi er som skole og børnehus afhængige af at have engagerede og motiverede medarbejdere. I 

2018 har vi sagt velkommen til nogle nye på holdet, Elsebeth, afdelingsleder i børnehuset, Ann, 

pædagogmedhjælper, Britta, pædagogmedhjælper, Søren, lærer, Sebastian, lærer, Lis, rengøring 

Før sommerferien sagde vi farvel til Lasse, lærer og Susanne, pædagogmedhjælper. – Vi siger tak 

for samarbejdet og den store indsats til dem begge. 

Vi er heldige med at have medarbejdere, der har stolthed og ejerskab til vores skole og børnehus. 

Det mærker vores børn hver eneste dag i det store og i det små. – Det skal de anerkendes for, så 

tusind tak for det gode I gør hver dag til hele personalegruppen. 

Administration og IT: 

Meget tidligt på året kom spøgelset persondataforordningen snigende – vi må være ærlige at sige, 

at det er lidt en udfordring, når man ikke har et stort system og en håndfuld jurister til at hjælpe os 

i land – Vi er ikke i land, men godt på vej. 

Som friskole og fribørnehave er det vigtigt for os at sikre god og tilpas kommunikation med jer 

forældre. Vi overgik derfor til et nyt intrasystem VIGGO – ikke uden begyndervanskeligheder og 

børnesygdomme, men i det store hele, fungerer det efterhånden godt.  

Derudover har vi indført nyt lønsystem, fået mobilepay og facebook – næsten som enhver anden 

10 årig ville plage om(vi har snydt for 13 års grænsen og har fået det nu) 

Jubilæumsfestival. 

Og så blev det d. 8. september 2018, hvor vi efter hårdt arbejde fra bestyrelse, personale, forældre 

og elever fik holdt en helt igennem fantastisk jubilæumsfestival med højt humør, god stemning,  

og rigtig meget dårligt vejr. Den dag mærkede man virkelig den store opbakning, der er til skolen 

og børnehus. Der blev trådt i pedalerne som aldrig før og på kasseapparatet stod der næsten 

190.000 kroner, der var kørt ind i cykelsponsorløb, til tombolaen og alle de andre aktiviteter. 

Købmanden leverede gratis drikkevarer, borgerforeningen og pensionistforeningen skæppede 



godt i kassen, Den Jyske Sparekasse sponsorerede musikken og HBI var behjælpelig med telte, 

borde og stole. – Det vidner om et Bjerregrav, der står sammen – og så kan man nå meget.   

 

Den dag viste hvorfor Bjerregrav Friskole og Børnehus med stolthed kunne fejre sin runde dag og 

hvorfor vi fortsat oplever succes. Bjerregrav Friskole og Børnehus er nemlig elevernes og 

forældrenes skole, så længe jeres børn går på skolen og vi har brug for og er afhængige af jeres 

opbakning til skolen i det daglige arbejde med jeres børn, til vores arrangementer, arbejdsdage og 

til at fortælle de gode historier.  

 

Strategi for Bjerregrav Friskole og Børnehus 2018: 

Som nyt ledelsesteam var en af vores første opgaver at få lavet en strategi for skolen og 

børnehuset for 2018. Når vi ser ned over listen er vi godt på vej og i gang med næsten alle 

punkter. Det er vigtigt, at vi hele tiden er med og udvikler os tilpas. 

Udvikling og overskud: 

Vi har haft et rigtig godt år og det har givet os et rigtig flot overskud, som selvfølgelig også 

indeholder pengene fra jubilæumsfestivalen. Med sådan et overskud kan vi netop fremtidssikre os, 

for som hos enhver anden 10 årig kræver det en god økonomi, når der trænger til at blive skiftet 

ud i garderoben og holde den kørende med devices og ting til værelset.  

Skolen og børnehuset har nogen år på bagen og derfor er det nødvendigt, at vi har økonomi til at 

kunne renovere og skabe nyt. Allerede i morgen fredag går man i gang med nyt asfalt i 

skolegården, vi har lavet nyt personalerum, der er købt nye møbler til eleverne og nyt til 

børnehuset.  

Vi er derfor i gang med at fremtidssikre os, så vi når vi skal holde 20 års jubilæum stadig har en 

rigtig god friskole og et børnehus, som sammen med forældre og lokalsamfundet danner grundlag 

for et godt fællesskab i Bjerregrav. 

 

Tak for ordet. 


