
Bjerregrav Friskole & Børnehus 
Bestyrelsens beretning ved Generalforsamlingen 27. maj 2021 

Jeg tror, det her er første gang siden Generalforsamlingen i 2020, at vi har mulighed for at 

mødes så mange på tværs af friskole og børnehus. Dermed er det også første gang i 

friskolens historie, at vi i mere end et år ikke har kunnet opleve og mærke det fællesskab, 

som vores friskole og børnehus bygger på.  

Corona pandemien byder på udfordringer, som ingen i hele verdenen har prøvet før. Vi 

bliver udfordret på vores kollektiv, det giver ubalance og i nogen grad utryghed. Vi løser 

udfordringen flot - der har været ganske få Corona smittetilfælde på Bjerregrav Friskole & 

Børnehus og ingen har til dato smittet hinanden. Det betyder, de planer ledelsen lægger, 

er effektive. Som forældre kan vi trygt sende vores børn i børnehave og skole - ja altså hvis 

de måtte møde ind.  
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Vores personaler har igen og igen med stor kreativitet ændret undervisningsplaner i takt 

med at Folketinget varsler nye regler. Det er på ingen måde en opgave, som man kommer 

sovende til - tænk sig at skulle modtage og give nødundervisning over nettet i så mange 

timer, dage og … ja måneder. Nu må alle elever heldigvis igen have sin gang på skolen, alle 

gør en ihærdig indsats for at genskabe relationerne og styrke fællesskabet. Godt gået, det 

vil vores tilsynsførende bekræfte om lidt. 

Til elevernes fritid kan bestyrelsen anerkende notere, at vi formår at skabe et så godt 

tilbud, at SFO´en kan melde om fuldt hus her i foråret. 

Coronareglerne om bl.a. opdeling i klassetrin har desværre betydet, at bestyrelsen valgte 

ikke at tilbyde juniorklub her foråret. Forhåbentlig er reglerne lempeligere til næste 

skoleår, så det igen bliver muligt at komme i en fed juniorklub med fart over feltet. 

Også børnehavebørnene har i denne Coronatid nydt godt af vores fantastiske omgivelser 

og skønne naturområde, som vi er omgivet af. Bestyrelsen kan med stolthed anerkende 

den flotte tilsynsrapport, som børnehaven fik ved sidste ordinære tilsyn. Den høje 

faglighed og gode børnetrivsel kan vi ved selvsyn se på et af de mange filmklip, som lægges 

på Facebook. 

Der skal lyde en stor tak til skolens og børnehusets personale. Uden jeres fantastisk indsats, 

vil Bjerregrav Friskole & Børnehus ikke være det, som vi er så kendt for. 
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Vores økonomi er sund, det vil revisoren bekræfte om lidt. Vi er godt rustet til fremtiden. 

Med den baggrund godkendte Generalforsamlingen i 2020 en investering i et nyt 

Børnehus.  

Børnehusprojektet er bestyrelsens største fokuspunkt i år og bliver det også næste år. 

Selvom vi har god hjælp fra et ingeniørfirma, er byggeplanlægning en stor opgave. 

Genhusningen af børnehaven har fyldt meget, men vi er kreative her i Bjerregrav, så nu er 

planen at bygge det nye hus lige ved siden af den eksisterende bygning. Lige nu venter vi 

(u)tålmodigt på byggetilladelse fra Viborg Kommune. Om alt går vel - og holder 

byggematerialepriserne nuværende leje - kan vi holde indflytning til næste år. Det vil 

styregruppen fortælle mere om i aften.   

Med byggeambitioner kommer mange spørgsmål såsom, hvordan må vi gøre så store 

forretninger, hvordan fremtidssikres organisationen bedst, hvordan undgår vi hærværk på 

vores områder. For at skabe bedre transparenthed og forankre vores principper for at 

bedrive skole og børnehus, kommer principperne løbende på hjemmesiden. 

Busruteudvalget vedtog ny rute med skolestart 2020, med sigte mod et fælles bedste for 

flest mulige brugere. Busruten kan fremadrettet ændres, hvis områder ikke længere er 

aktuelle.  

Er bussen ikke bare blevet flot grøn? Den er nu klar til at få flotte nye reklamer fra de 

sponsorer, som sponsorerer os. Bussen er stor, så der er plads til mange reklamer. 

Som vi fortalte om sidste år, er der i dagtilbudsloven kommet en ny måde at drive 

juniorklub på, hvorfor vi af flere omgange har ansøgt Viborg Kommune om tilskud. 

Desværre fik vi afslag fra kommunalbestyrelsen. Som bestyrelse og repræsentant for 

forældrekredsen undrer vi os noget over denne forskelsbehandling. Hvorfor skal vores 

børn ikke stilles samme muligheder som i kommunes større byer.  

Bestyrelsen har i det forgange år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder med deltagelse af 

formand for børnehavens forældreråd samt personalerepræsentanter og ledelse. 

Derudover har bestyrelsen til trods for Corona holdt en række arbejdsmøder, 

udvalgsmøder, budgetseminar, møde med bankforbindelse og revisionen.  

Den siddende bestyrelse skal have en tak for det stykke ulønnede og frivillige arbejde, I har 

ydet i det seneste år. Der er brugt rigtig mange timer på møder, mailkorrespondancer og 

byggeplanlægning. Jeg er personligt stolt over at være en del af bestyrelsen og 

repræsentere Bjerregrav Friskole & Børnehus.  

En særlig tak til Bjarne Nielsen og Rune Brorson, som begge ikke ønsker genvalg efter endt 

valgperiode.  
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En stor ros skal lyde til forældrekredsens måde at håndtere Coronakrisen på. Det er vores 

skole og børnehus, så længe vores børn går på stedet! Det udfordres vi på i øjeblikket, da 

vi jo som forældre ikke må have vores faste gang i huset. Vores gode traditioner som 

arbejdsdage, skolefest og adventsfest er aflyste. Særligt er 0. og 1. klasse samt nytilkomne 

familier udfordret på at blive en del af det fællesskab, som Bjerregrav Friskole & Børnehus 

bygger på.   

Vi prioriterer derfor i det nye skoleår, at klassefællesskaberne styrkes og opfordrer til 

familiearrangementer på klasserne. Derudover får vores fælles arrangementspakke en 

makeover, så vi er klar til at mødes, når vi igen må. 

Til trods for, at vi har måtte aflyse arbejdsdage i både efterår og forår, kan vi godt være 

bekendt at vise vores skole og børnehave frem. Det skyldes, at vi opnormeret de tekniske 

ressourcer og at langt de fleste klasser er blevet bedre til at holde deres grønne områder.  
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En stor tak og ros skal også lyde til vores ledelse for jeres unikke og fantastiske arbejde. 

Jeres indsats er i høj grad medvirkende til, at vi er, hvor vi er i dag. Vores skole og børnehus 

er i stor positiv udvikling. Det er godt gået, at I igen i år kan meddele om ventelister til 

størsteparten af vores klasser – og I hviler ikke på laurbærrene, så I har allerede en 

spændende plan i støbeskeen på udvikling af børnehaveområdet.  

Berit, du skal sammen med din familie have en helt særlig tak. Det er ikke en let opgave at 

være i familie med en skoleleder i en Coronatid. Du har til stadighed en tydelig og rettidig 

kommunikation til forældrekredsen, når Folketinget i tide og utide kommer med nye 

restriktioner. Ligeledes står du beredvillig forrest, hjælper og guider, når vores børn 

presses af livets udfordringer. Berit, du har bestyrelsens tillid og fulde opbakning til at 

bedrive den ledelse, som du gør så godt. 
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Over Bjerregrav Friskole & Børnehus vejrer det grønne flag, det vidner om en bæredygtig 

vision for det fællesskab, som vi en del af. Vi er et sted, hvor elever og børn opnår dannelse 

i indsigt, udsyn og fællesskab. 

 

På bestyrelsens vegne tak for ordet 

Hanne Uhrenholt 

Formand  


