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Skolelederens årsberetning 2019 

 

Dannelse i indsigt, udsyn og fællesskab er visionen i Bjerregrav Friskole og Børnehus´ nye 

værdigrundlag, der blev præsenteret på generalforsamlingen sidste år. Et værdigrundlag, som vi er 

meget glade for og stolte af. Derfor danner det også ramme for både min ledelsesberetning i år og 

også for vores strategi på Bjerregrav Friskole og Børnehus: 

 

Indsigt:  

Jeg er nysgerrig på mig selv og livet: - Faglighed, fordybelse, selvindsigt, refleksion og 

nysgerrighed 

Bjerregrav Friskole er en skole, der vægter fagligheden højt for at give eleverne det bedste 

fundament ud i livet. Vejen der til går gennem elevernes nysgerrighed og derfor lægger vi stor 

vægt på, at understøtte nysgerrigheden med forskellige tilgange til undervisning, ture og lejrskoler 

ud af huset og ikke mindst tid til fordybelse i den daglige undervisning og i projektorienteret 

arbejde. Vi kan heldigvis også se, at det virker! Når vi ser på skolens karaktergennemsnit ved 

afgangsprøverne i 9. klasse – ligger vores gennemsnit over lands- og kommunegennemsnittet og 

sågar også den høje ende af skalaen, for de skoler vi gerne vil sammenligne os med. - Det er vi 

stolte af og vi er stolte af, at vi fortsat er en skole for lokalområdets børn – med den 

mangfoldighed det giver.  

Rammerne er vigtige for at kunne fordybe sig og i 2019 fik vi opgraderet, så 7.-9. klasse har nye 

borde og stole, ligesom vi bl.a. også fik et nyt alkovesæt i gangarealet. 

Nysgerrighed på sig selv og livet starter allerede i vores børnehave. I år har vi haft fokus på, at 

personalets faglighed også blev styrket med kursusvirksomhed og et styrket ”fælles sprog” 

omkring arbejdet med den styrkede læreplan. Også i børnehuset har vi i 2019 fået nye klap-op 

borde/bænkesæt indendørs, der giver fleksibilitet ifht. at understøtte forskellige pædagogiske 

aktiviteter. Børnehuset har endvidere fået opgraderet en del udstyr ude og inde. 

I efteråret lavede vi et tilbud til forældre om at få indsigt i forældrerollen med et foredrag af Gitte 

Frost med titlen: ”Sådan skaber du robusthed for dit barn”. Det var en rigtig god aften, der 

efterfølgende har givet anledning til gode snakke mellem forældre og os voksne på Bjerregrav 

Friskole og Børnehus om, hvordan vi støtter børnene bedst, når noget er svært. 

Udsyn: 

Jeg ser den lille og den store verden: - Forståelse, åbenhed, tolerance, globalisering og 

digitalisering 

I vores egen lille verden her i Bjerregrav fik vi sidste år startet et nyt fællesskab med foreningerne 

– i hvert fald fik fællesskabet et nyt navn: ”Bjerregrav United”. Det fællesskab har nemlig 

resulteret i, at vi sidste år med udsyn og forståelse af, at vi er nødt til at hjælpe hinanden i et lille 

lokalsamfund for at få tingene til at ske, nu har en ny og lækker skolegård og nyt legepladsområde, 
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multibane og boldbaner sammen med HBI. Rigtig mange forældre, lokale og lokale 

erhvervsdrivende har knoklet mange weekender og skæve helligdage for at få det op at stå. – 

Endnu en gang TAK for det!  

I september 2019 kunne vi sammen med Bjerregrav United holde indvielsesfest med stor 

opbakning fra lokalområdet. Det blev en rigtig dejlig – og lidt kold dag, men med fantastisk 

fællesskab og højt humør. 

Med forståelsen af at være en del af en større verden og arbejde med at vores børn i børnehaven 

og eleverne på skolen træffer kloge og bevidste valg omkring natur og miljø kunne friskolen for 6. 

gang og børnehaven for 2. gang hænge Friluftsrådets grønne flag i flagstangen. Et flag der 

forpligter og derfor skiftede vi også vores klude og rengøringsmidler ud sidste år, så vi også på det 

område tænker mere grønt. Endvidere har byggeudvalget startet arbejdet op med at skifte vores 

belysning ud ikke til at blive grøn, men i hvert fald mere energirigtig. I indskolingen er der allerede 

skiftet til LED belysning i nogle klasser, og der ligger lamper og venter til, når der igen er 

arbejdsdag og energi til at få skiftet i de resterende klasser i indskolingen. 

For 8. og 9. klasse strakte udsynet sig ud i den store verden, da deres udenlandstur gik til Island. En 

fantastisk tur, der udfordrede det, at forstå, hvordan livsvilkår og kultur opstår og er forskellige 

rundt omkring i verden. 

I Børnehuset udfordres udsynet med ugentlige ture rundt i lokalområdet og en gang imellem også 

ture med bussen. Med i rygsækken er ofte plancher, små mikroskoper og akvarier, så der er 

mulighed for at undersøge dyr og planter man møder på sin vej. Men også ture til Viborg eller til 

Sportsdag, hvor man møder andre børn er en del af det faste årshjul. 

 

Fællesskab: 

Jeg hører til, når jeg har omtanke for mig selv og andre: - Ligeværd, medansvar, gensidig respekt, 

demokrati og ordentlighed 

8. og 9. klasse demonstrerede med deres musical ”De svære valg” til adventsfesten i december 

måned, hvordan vi hver især er ansvarlige for at indgå og invitere ind i et fællesskab. Klasserne 

havde selv skrevet stykket med hjælp fra en professionel instruktør. De gjorde det blændende og 

hvor er det nogle reflekterede unge mennesker vi har! 

På skoledelen blev vi færdige med at opgradere rammerne, der understøtter 

personalefællesskabet med et nyt personalerum og køkken.  

Vi arbejder hver eneste dag med fællesskabet og ligeværd, medansvar, gensidig respekt, 

demokrati og ordentlighed med børnene i børnehuset og eleverne på skolen. Det er den 

grundværdi vi står på og det den måde vi møder forældre på og forventer at blive mødt på.  

Vi mærker igen og igen god opbakning til arrangementer fra forældre og lokalbefolkningen både til 

skolen og børnehuset, det er vi meget taknemmelige for. 
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Vores strategi har virket – vi har stort set ”udsolgt” på friskolen og det samme billede tegner sig i 

børnehaven, hvor børnehaven også de sidste to år op mod sommerferien har fuldt hus. Derfor har 

vi været nødt til at bede bestyrelsen om at lave ”principper for indskrivning” på Bjerregrav 

Friskole, i det vi pludselig kom i en situation, hvor vi inden indskrivningsdagen i november måned 

for kommende 0. klasse ikke havde flere pladser i klassen. 

 

Vores nye værdigrundlag indrammer den friskole og det børnehus vi er og vores vision er, at vi kan 

række endnu videre ud til det lokalområde vi er en del af, og som er så gode til at bakke os op. 

Vores vision er derfor, at Bjerregrav Friskole og Børnehus gennem indsigt, udsyn og fællesskab samler 

lokalområdet omkring Bjerregrav. 

 

Tak for ordet! 

 


