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Indledning 

Bestyrelsen har udover konstitueringsmøde haft 8 ordinære møder 

samt deltagt et fællesmøde med personaler og i alle 

samarbejdsudvalgsmøder. Repræsentanter fra elevrådet har deltaget 

i et bestyrelsesmøde, næste år har vi ambition om flere. Ligesom 

denne generalforsamling er blevet udskudt af flere gange, er andre 

møder også, det hele kan tilskrive COVID-19. Derimod har 

bestyrelsen haft mange digitale møder med ledelsen – en ny effektiv 

måde at samarbejde på er skabt, det er kommet for at blive i 

bestyrelsesregi, men også i skole/hjem kommunikationen. 

Bestyrelsen har igen i år været godt repræsenteret med forældre fra 

stort set alle årgange. Det har stor betydning for breden i vores 

arbejde. Som altid er der valg til bestyrelsen, det er vores håb at flere 

af jer har lyst til at opstille, hvis ikke til en bestyrelsespost, så til 

udvalgsopgaver. Det kræver ingen særlig forudsætninger at opstille, 

blot lyden til at bidrage til levendegørelse af den friskole og det 

børnehus, som vi er fælles. Tak til Christina Lunddorph og Ole 

Lunddahl som ikke modtager genvalg i aften. 

Bestyrelsens fokuspunkter det forgange år præsenterede vi kort 

efter sommerferie i en film, som alle forældre og personaler har set. 

Det var lidt grænseoverskridende for flere af os, formålet var at nå 

ud til flere på en mere moderne vis. Derudover har bestyrelsen 

kommunikeret ved indlæg i det fælles månedsbrev som ledelsen 

udsender. Fremadrettet vil bestyrelsen sætte endnu mere fokus på 

kommunikation. 

Vedtægter og principper 

FRISKOLERNES hus udgav sidste år nye standardvedtægter for en 

friskole. Vi har ventet på dem længe, da vi godt har været klar over, 

at vores vedtægter fra den stiftende generalforsamling i 2007 

trængte til en opdatering på flere fronter. Efter samme opskrift som 

sidste års arbejde med udvikle en ny forretningsorden, har bestyrelse 

og ledelse udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, som vi om lidt 

skal vedtage.   



Vi har udviklet principper for budgetseminar, fastsættelse af 

skolepenge regulering og revideret principper for indskrivning i 

børnehave og skolestart. 

Udvikling af børnehusets fysiske rammer 

Vi har igen i år oplevet et stort optag af elever, hvorfor flere klasse er 

nu har ventelister. Dette ikke planlagte vokseværk giver en solid 

forening. Samtidig kræver det en ekstra indsats for både ledelse, 

personale, elever og forældre at få nye elever og nye forældre godt 

integreret i fællesskabet. Derfor vil vi gerne at et stører antal 

eleverne starter i Bjerregrav, når de går i børnehave. I kombination 

med børnehusets noget gamle og slidte fysiske rammer, har vi 

besluttet at udvikle disse ramme. Vi har sparret sammen og har det 

sidste års tid drøftet, hvordan vi skal udvikle disse rammer, så de 

også kan rumme et eventuel vokseværk. 

Et styrket samarbejde med byens andre foreninger – Bjerregrav 

United er skabt 

Sidste år inviterede vi omegnens andre foreninger til vores 

generalforsamling formålet var at byde op til endnu mere 

samarbejde. Sidenhen blev gruppen ”Bjerregrav United” skabt med 

deltagelse fra alle foreninger og første stører fælles arrangement 

blev afhold i september ifm. indgivelsen af vores nye udeområder. 

Sidenhen har Bjerregrav United mødtes flere gange, planen er at 

holde et årligt fællesarrangement. Lige nu har vi et helt særligt 

samarbejde med HBI, som har udlånt deres stor telt, således vores 

børnehave kan søge ly, mens de under her under Corona er udenfor 

hele dagen. 

Juniorklub  

Vi har et godt samarbejde med foreningen bag juniorklubben, men 

med en ny lovgivning på området har friskoler fået andre mulighed 

for at drive juniorklub. Desværre har vi lige fået et afslag fra 

kommunen om tilskud. Vi skal i bestyrelsen have drøftet, hvordan vi 

kommer videre herfra, idet vi har ambition om et tilbyde en attraktiv 

juniorklub for mellemtrin og personale. 

 

 



Bygningsudvalget har haft ekstra travlt i år.  

Renovering af udeområdet er blevet færdig. Vi kunne september 

indvie resultatet i samarbejde HBI, Borgerforeningen, levende 

landsby, pensionistforeningen og trivselsgruppen. Vi har nu en flot 

moderne skolegård og udeområder, hvor skolens elever og børn 

leger i dagtimerne og som lokalområdet borger og foreninger 

benytter i fritiden. Stor stor tak til alle de frivillige – ingen navne 

nævnt ingen glemt – og tak til fonde og erhvervsdrivende, der har 

støttede vores projekt. 

Et flot ny renoveret udeområde har i år betydet en mindre opgave 

for flere forældre i forhold til vedligeholdelse af grønne områder. 

Hermed en opfordring og en løftet pegefinger – forældre I skal husk 

at komme passe jeres områder! Det er nemlig hverken 

byggeudvalgets, de grønne pedellers eller Lars Pedels opgave at 

fjerne ukrudt mv. i jeres områder. 

Derudover har bygningsudvalget haft travlt med udskiftning af 

vinduer, særligt hallen trængte til det. Der er sat flere vinduer på 

budgettet. Belysning i klasseværelser er blevet skiftet, idet kravene 

til belysningskvaliteten ikke blev overholdt. 

Bygningsudvalget arrangerede i efteråret en fælles arbejdsdag, her 

var igen fokus på maling indendørs. Det er en flot skole vi har, senest 

har vi fået skiftet gulvtæppe i fællesområder. Desværre blev bl.a. 

forårets arbejdsdage aflyst pga. Corona forsamlingsforbuddet, vi 

kommer stærke igen til efteråret. 

Om lidt skal vi vedtage købe det grønne areal øst for bækken. Her vil 

vi bl.a. etablerer shelters og bålplads, som skole, børnehave, SFO og 

klub såvel som lokalområdets beboere kan anvende.  

PR og sponsorudvalget er faktisk et nyt udvalg, idet opgaverne før 

var spredt ud på flere udvalg. Vi har ambitioner om at arbejde endnu 

mere med sponsor og fondsansøgning. Deres fokus har været på at 

få busreklamer på plads – bedre sendt end aldrig har vi også flot logo 

på vores ny bus (tak for din tålmodighed Else:-) 

 

 



Busruteudvalg 

I forbindelse med etablering af PR og sponsorudvalget blev det 

besluttet at reducere busruteudvalgs aktiviteter. Til næste skoleår vil 

busruteudvalget revurdere ruteplan og udarbejder principper for 

ruteplanlægning.  

Fremadrettet 

Udover de tidligere nævnte fokuspunkter vil bestyrelsens primære 

fokus de næste år i højt grad være drævet at udvikling af 

børnehusets fysiske rammer. Vi har som tidligere nævnt vokseværk 

og derfor ambition om nybyggeri. Som I allerede har læst af 

generalforsamlingens dagsorden, skal vi senere i aften vedtage 

forslag herom.  

Afslutning 

Kære personale, et stor skulder klap for det er nemlig jer som med 

succes udfylder og drifter indenfor de rammer vi som bestyrelse 

udstikker. I oktober havde bestyrelsen en helt særlig aften sammen 

med alle personaler, formålet var at se hinanden og styrke de sociale 

relationer. Godt arrangeret og tillykke til vinderne – jeg har ladet mig 

fortælle at ”lilla hold” benyttede sig af hånerettet dage efter:-). Til 

august skal alle ansatte afsted på faglig seminar med overnatning, 

mens flere forældre kommer og hjælper med driften af skole og 

børnehave. Som bestyrelse er vi meget opmærksom på, at vi har 

økonomi som muliggør sådanne arrangementer. Kære personaler, I 

gør godt, det kan ikke sige for tit. 

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne sige tusind tak for endnu et år 

med et godt samarbejdet til dig Berit og hele dit lederteam. Det er en 

fornøjelse at opleve så godt et lederskab både i den daglige drift og 

her midt en i ny normal tid, hvor COVID-19 kræver helt særlige 

indsatser. Bestyrelsen er stolte og anerkender med tilfredshed, at 

vores friskole og børnehus er veldrevet og til stadighed viser flotte 

resultater, som vores tilsynsførende og revision om lidt vil komme 

nærmere ind på.  

Bjerregrav Friskole & Børnehus er et sted, hvor elever og børn opnår 

dannelse i indsigt, udsyn og fællesskab. 

På bestyrelsens vegne den 7. juni 2020 



Hanne Uhrenholt 

Formand for Bjerregrav Friskole & Børnehus´ bestyrelse 


