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Bestyrelsen beretning 

Bjerregrav Friskole kunne for 10 år siden ved den første ordinære generalforsamling berette 

om udviklingen af foreningens første år. Der er stolthed at spore for rigtig mange forældre 

havde udvist stor tillid til initiativet ved at tilmelde hele 164 skoleelever og 28 

børnehavebørn.  

Flere medarbejdere fra den kommunale skole og børnehave udviste også stor tillid for 

foreningen ved at lade sig genansætte. Flere af jer er endda stadig ansat. 

Bjerregrav og omegns forældre, borgere, forenings- og erhvervsliv udviste også stor tillid 

ved på alle tænkelige måder støttede op om initiativet.  

Den tillid skulle vise sig at være berettiget 

Bjerregrav Friskole & Børnehus er nemlig en succes på alle mulige måder. Vi har formået at 

starte og drift en friskole og børnehus, hvor fællesskab, indsigt og udsyn er centrum.  

Succesen skal naturligvis underbygges med facts 

 Med udgangen af dette skoleår runder vi mere end 190 skoleelever og 40 

børnehavebørn. Interessen for vores komme 7 kl. er endda så stor, at vi har måtte 

sige nej til flere. Det er en svær beslutning for vi er lokalsamfundets skole. Det er 

vores skoleleder afgørelse, hvilke elever der tilbydes plads på Bjerregrav Friskole. Det 

bl.a. afhængig af klassens størrelse, gruppedynamik i klassen og kønsfordeling. 

 

 Om lidt vil vores revision bekræfte, hvorfor vi rent økonomisk også kan tillade os at 

afvise elever. Vi kommer i år ud med et bedre resultat end forventet, hvilket kan 

tilskrives en fornuftig konservativ budget strategi. Vi har haft et højere elev- og 

børnetal i kombination med lavere driftsomkostninger. Det til trods for, at vi har 

opnormeret i børnehaven, indkøbt nye materialer og udstyr til bl.a. SFO og 

kemi/fysik samt moderniseret personalerum og aula.  

 

 Seneste tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn i august 2018 konkludere: ”at den 

nye ledelse er godt på vej. Kendetegnet ved gode fysiske rammer, særligt ude. 

Nærvær er i fokus. Der er gode pædagogiske overvejelser. Arbejdet er præget ved 

samarbejdet med skolen …”  

 

 Konklusionen fra vores tilsynsførende er, ”at Bjerregrav Friskole er en dygtigt ledet 

og yderst velfungerende skole, der står fuldt ud mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen …”  

 

 Ikke alle kompetencer kan måles….. 

De kolde nøgletal på undervisningsministeriets hjemmeside underbygger 

tilsynsrapportens konklusion. Vores afgangselever kom sidste sommer ud med et 

afsluttende resultat, der ikke nok med at ligge over gennemsnittet i Viborg 

Kommune også ligger over landsgennemsnittet.  

 



I et jubilæumsperspektiv er disse afgangselever helt særlige, de første af en slags. 

Dem, der blev indskrevet til 0. klasse, som friskolens første elever. 

 

 Ved sidste møde i samarbejdsudvalget blevet resultatet af seneste 

arbejdspladsvurdering (APV) drøftet; det psykiske arbejdsmiljø er igen på rette spor, 

hvilket underbygges af den væsentlige reducerede sygefravær.  

 

 Vi er en af byens største arbejdspladser med mere end 20 dygtigere medarbejdere 

og ledere. Derudover har vi fra i år også at fast korps af grønne pedeller, en håndfuld 

seniorer der frivillig bidrager til pleje og vedligehold af vores grønne områder. En 

uvurderlig hjælp. 

 

Bjerregrav Friskole & Børnehus´ succes er stærkt forbundet med Bjerregrav by´s vækst, 

indbygger tallet er steget fra 350 til mere end 450 siden 2000´erne. Foreningslivet og 

erhvervslivet vokser. Vi gør det så godt at selv kommunal politikerne gerne vil have os i tale.  

Tænk sig at vores dygtige købmandspar tror så meget på fremtiden, at de har igangsat et 

generationsskifte.  

 

Denne succes er ikke kommet ud af den blå luft 

Det skyldes vores kultur for involvering og fællesskab på tværs af forældre, elever, 

medarbejdere og ledere i samspil med byens og omegnens borgere, erhvervsliv og andre 

foreninger.  

Tænk sig at et 10 årsjubilæum kan resulterer i så storslået en festival med cykelsponsorløb, 

street food boder og underholdning fra elever, børn og personale. 

 

Bestyrelse 

Vi er en bestyrelse med mange kompetence og erfaringer, vi har ifølge vedtægterne den 

overordnede ledelse, mens vores skoleleder har ansvaret for den daglige og den 

pædagogiske ledelse.  

Med det for øje har bestyrelse og lederteam været på fælles bestyrelseskursus ved 

friskoleforeningen, målet var at sætte rammen for et konstruktiv og værdiskabende 

samarbejde.  

Udover at følge det fastlagte årshjul for ordinære møder har bestyrelsen haft teamaftener 

og workshops med personale, ledelse og forældreråd fra både skole og børnehave. Målet er 

at skabe indsigt og viden i forhold til at træffe de rigtige beslutninger for den overordnede 

ledelse. 

  



Det forgangene år har bestyrelsen været fokuseret på rammerne for Bjerregrav Friskole & 

Børnehus 

Nogle gange skal man evaluere ”vi plejer at gøre….”, en 10 års jubilæum er en god anledning 

til at vurdere, hvordan vi sætter rammerne og driver vores forening: 

 Værdigrundlaget, som danner hele fundamentet, er blevet revideret. Det vil vores 

skoleleder senere på aftenen præsentere.  

 En forretningsorden er kommet til, det sikre spilleregler og ansvarsfordeling mellem 

bestyrelse og ledelse.  

 Principper for betaling, udlejning af lokaler og sponsorering er formaliseret og er nu 

tilgængelig for alle på hjemmesiden. 

 Drejebøger er udviklet og revideret, et on going projekt for en forening i udvikling. 

 De ydre rammer for vores foreningen skal matche en moderne skole og børnehave, 

der vil udvikle og vokse. Derfor vil alle indtægter fra sidste års cykelsponsorløb og 

jubilæumsfestival bl.a. til den nye skolegårde, som vi bygger her i foråret. 

Helhedsplansudvalget, et formidabelt eksempel på samarbejde mellem foreninger og 

forældre, har haft stor succes med fondsansøgninger, hvorfor vi lige nu er i gang med en 

større ombygning af boldbaner og grønne områder. 

Vi skal i aften sætte holdet for næste års bestyrelse  

Der er i aften to bestyrelsesmedlemmer på valg. Anne-Mette Bak Thorsager, som modtager 

genvalg, samt Christiana Tovgård Nielsen, som har valgt at takke for denne gang. Vi ser frem 

til valget. 

Det er ikke kun vigtigt at bidrage til den overordnet ledelse af friskolen og børnehuset, alle 

bidrag er vigtige for driften og udviklingen af vores forening. Derfor har bestyrelsen 

besluttet at åbne mere formelt at åbne op for tilmelding i aften til bygningsudvalg og PR- & 

sponsorudvalget.  

Vi vil forsætte med at udvikle vores friskole og børnehus, for det modsatte nemlig 

afvikling vil være utænkelig 

Derfor har vi i forbindelse med denne general forsamling inviteret forældrekredsen, 

skolekredsen, foreninger og erhvervsliv til workshop, hvor vi i fællesskab kan skabe ideer for 

fremtiden.  

 

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne sige tusind tak for et godt samarbejdet til dig Berit og 

hele dit lederteam. Det er en fornøjelse at opleve så godt et lederskab.  

Til hele personalet skal lyde en kæmpe stor ros, det er jer som igen og igen formår at give 

vores børn lige præcis det de har brug for. Uden et dygtigt og engageret personale ingen 

friskole, SFO eller børnehave. Det kan ikke sige for tit. 

 

At Bjerregrav Friskole og Børnehus er sted, hvor børn og elever opnår indsigt og udsyn i et 

stærkt fællesskab er kun de færreste i tvivl. 

På bestyrelsens vegne 

Hanne Uhrenholt 

Formand for Bjerregrav Friskole og Børnehus´ bestyrelse 


