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Generalforsamling 2022 
Bjerregrav Friskole & Børnehus 

Bestyrelsens beretning 

Tilbagekig 

2021 var året med mange benspænd, alle udefra kommende som vi 

knap kunne forudset.  

Særlig udfordrede Corona desværre vores hverdag – lad vi os håbe det 

er et afsluttet kapitel. 

Vores børn husker nok allerbedst de mange Corona restriktioner, som 

ændrede deres måde at indgå i fællesskaber. Det er nu en benhård 

opgave at få en ny normal hverdag, at få alle i trivsel, så de kan 

fortsætte deres stærke læringsrejse. Der er flere børn, der har brug 

for lidt ekstra støtte lige nu, og nogle gange skal eksperter konsulteres. 

Det gør eksperterne gerne, hvis vi som privat institution da kan få dem 

i tale – kommunikationsprocessen slår nemlig nogle gange knuder 

inde på kommunen. Det glæder derfor bestyrelsen, at Viborg byråd 

har godkendt en omorganisering af PPL.  

Særlig husker vi voksne nok den uge i december, hvor Bjerregrav kom 

på verdenskortet som epicenteret for den meget smitsomme Omikron 

variant. Vi kan nu smile af episoden, men jeg er sikker på at særligt 

vores ledelse aldrig glemmer weekenden, hvor de havde mere end 

300 telefonopkald og mailbeskeder med smitteopsporing og 

bekymrede forældre.  

Kære Berit, Vickie og Elsebeth, tak fordi I fik os trygt igennem Corona 

og tilbage i den nye normal – den opgave er I ikke kommet sovende 

til.  

Til trods for de mange benspænd er kulturen på Bjerregrav Friskole & 

Børnehus til stadighed præget af mindsettet ”at det er sjovest at 

springe over, hvor gæret er højest”. Bestyrelsen kan anerkendende se 

de mange spændende initiativer, som personalet præsenterer for 

vores børn – der er både opgaver for det enkelte barns fordybelse og 

store tværgående projekter som ”Friby” og ”Vild med vand”.  
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Alle initiativer er udviklet med det sigte at skabe indsigt, udsyn og 

fællesskab. Kære personale, I gør det rigtig godt, tusind tak for jeres 

indsats. Det ved jeg vores tilsynsførende Karsten Pedersen om lidt 

tillige kan bekræfte. 

Forældreopbakning 

Når man har været igennem en tid, hvor afstanden mellem hjem og 

skole/børnehave er blevet lidt længere, skal vi forældre gøre en særlig 

indsats for at finde vores vej tilbage. Vi kan igen færdes frit blandt 

hinanden på skolen og i børnehaven. Vi er godt på vej, det vidner det 

talstærke fremmøde om ved seneste skolefest og den forestående 

arbejdsdag på lørdag. 

Skulle der være en enkelt som af en eller anden grund har forslag til 

ændringer af vores praksis, ”så sig det til den, der kan gøre noget ved 

det”. Negativ sladder i krogene er nemlig gift for en fri privat 

institution som vores.   

Strategi 

Berit, under din solide ledelse er der gennemført en strategiproces, 

der skal sætte retningen for udvikling af Bjerregrav Friskole & 

Børnehus i årene fremover. Det har været en lærerig proces med god 

involvering af hele organisationen. Bestyrelsen er overbevist om, vi 

med strategidokumentet i hånden går en spændende tid i møde i 

både skole- og børnehaveregi. 

Børnehusbyggeri 

Et fundament i strategien er børnehusbyggeriet. Det kræver megen 

fokus fra både bestyrelse og ledelse, når vi som en mindre privat fri 

institution investerer flere millioner kr. i nybyggeri. Med investeringen 

fremtidssikrer vi vores institution, så lokalområdets forældre også 

fremadrettet vælger vores tilbud, når de skal vælge børnehave og 

skole til deres børn. 

Vi har god support fra en rådgivende ingeniørvirksomhed, så alt går 

rigtig for. Vores ambition har hele tiden været en totalentreprise 

aftale, budrunde er afsluttet og aftale med en tømrermester er på 

plads. Vi forventer 1. spadestik kort efter sommerferien, men det vil 

Styregruppen komme nærmere ind på senere i aften. 
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Økonomi 

Om lidt vil revisoren berette, at vi igen i år kommer ud med et 

fornuftigt resultat. Det skyldes en kombination af god økonomistyring, 

koblingsprocenten, et godt stabilt elevtal og forældrearbejde. Det 

giver os et økonomisk råderum, hvor vi selv kan bestemme. Vi kan 

tillade os at sende vores personaler på efteruddannelse og lave et lidt 

federe undervisning/pasningstilbud for vores børn i hverdagen.  

Når man står overfor store investeringer som et nyt børnehus, er der 

brug for en del ekstra rådgivning. Vi vil rigtig gerne sige tak til både 

revisor og pengeinstitut, som beredvilligt yder god rådgivning og 

støtter os i vores investeringsplaner.    

Bestyrelse 

Det er et helt grundlæggende fundament i vores fri institution, at vi 

har en funktionsdygtig bestyrelse bestående af syv medlemmer valgt 

blandt forældregruppen og/eller skolekredsen.  

Vi har i bestyrelsen et godt arbejdsmiljø, vi arbejder fokuseret med det 

mandat, som I forældre har givet os. Vi har et tæt og godt samarbejde 

med ledelsen om at skabe de gode rammer for driften af vores skole, 

børnehave, SFO og klub.  

Ser vi på nøgletallene, så kan vi i al beskedenhed konkludere at vi i 

fællesskab lykkes. Kære bestyrelse, tusind tak for samarbejdet og for 

jeres indsatser.   

På valg i aften er Anne-Mette Thorsager og Kasper Høgh. I har igen i 

år givet et stærkt bidrag, det skal I have tusind tak for. Begge ønsker 

genvalg.  

 

Med denne beretning vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak for ordet 

Hanne Uhrenholt 

Formand 

 


