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Kære generalforsamling 
Så sidder vi her igen. Der er løbet et års vand i bækken igen og Uhre Friskole har afleveret endnu en årgang 
elever ud i livet. 
Jeg skal prøve at tage jer gennem de vigtigste begivenheder i bestyrelsens arbejde i det forgangne år. 
 
Skolereform 
Et af de emner vi har arbejdet mest med har været den nye skolereform som blev til ovenpå 
lærerkonflikten sidste forår. 
Det har for bestyrelsen vedkommende givet anledning til at diskutere hvor vi vil hen med Uhre Friskole. 
Hvad er vores holdning til heldags- eller helhedsskole osv (kært barn har mange navne) 
Hvordan plejer man at gøre tingene og hvordan skal vi gøre det i fremtiden. 
Der er i sagens natur forskellige indgangsvinkler til det. 
Som friskole er vi egentlig ikke forpligtet til at følge de nye retningslinjer for folkeskolen, men vi bliver målt 
op mod folkeskolen og er i nogen sammenhænge bundet sammen med det kommunale. 
F.eks. er vi afhængige af kommunens skolebusser som de jo bestemmer hvornår skal køre. 
 
Vi kan vælge at lægge os op ad kommunens skole og lave noget tilsvarende.  
Vi kan også vælge at gå i en anden retning og være et alternativ til kommuneskolen.  
Til sidst kan vi lade stå til, køre videre som vi altid har gjort og se hvad der sker. 
 
Bestyrelsens holdning er, at Uhre Friskole skal kunne stå som et alternativ til det kommunale skolesystem. 
Vi mener eleverne skal have mulighed for en hverdag der ligger uden for skolens rammer. Dvs at 
skoledagen skal være effektivt udnyttet til undervisning hvorefter der skal være plads og mulighed for at 
dyrke fritidsaktiviteter og, for de større klassers vedkommende, mulighed for at passe et fritidsjob. 
Altså en model hvor vi fortsat skal ligge i top med antal undervisningstimer, men samtidig ikke nødvendigvis 
har lange skoledage. 
En model hvor SFO'en fortsat skal være pasnings-tilvalg og ikke noget der der blandet ind i skoledagen. 
 
I den sammenhæng vil jeg gerne rose vores skoleleder for at være fremme i skoene med forslag til 
løsningsmodeller og for at inddrage lærerne positivt i processen med at skrue en ny skoledag sammen. 
Kent vil i sin beretning komme nærmere ind på detaljerne i dette. 
 
I forhold til SFO'en har vi igangsat en proces hvor vi vil prøve at synliggøre SFO'ens arbejde, og få sat ord på 
hvordan deres hverdag er skruet sammen. 
 
Penge 
Når vi taler om økonomi,  så taler vi ofte om at vi som friskole kom rigtig godt fra start. Vi fik nogle gode 
aftaler i hus med den gamle Brande kommune og der var i det hele taget flere penge i systemet dengang. 
Som årene er gået er citronen blevet presset lidt mere.  
Når vi er rundt og besøge de andre friskoler i kommunen så føler vi os meget privilegerede. 
Som vilkårene er skruet sammen, er det ikke altid morsomt at være en lille skole ude på landet med 70-80 
elever. 
Vi har i Uhre en solid økonomi og nyder stor opbakning og har en god søgning af elever. 
 
Det er bestyrelsens mål at vi altid skal være en skole der leverer høj kvalitet. Ellers mister vi vores 
eksistensberettigelse. 
Dvs. at vi altid skal levere meget og god undervisning i et trygt og overskueligt miljø. 



Det koster mange penge at levere det. Det vil I også kunne se på vores regnskab lidt senere. 
Vi mener at det er lykkedes os igen i år at give mere undervisning og fortsat modernisere os og gøre 
skoledriften en tand bedre. 
 
Fysiske rammer 
Der går ikke et år uden at der er beslutninger der skal tages i forhold til de fysiske rammer. 
De her stabler af mursten gør ikke nogen børn klogere, men de er nødvendige for at processen kan foregå. 
 
Der har været almindelig vedligehold.  
Der er blevet bygget om på kontoret så det administrative personale kunne få hver deres skrivebord samt 
mulighed for at indånde almindelig frisk luft. 
 
Svømmebadet har været den største pukkel. Vi stod overfor en større investering for at få lov til at åbne 
bassinet til den nye sæson. 
Efter lange overvejelser har vi besluttet at svømmebadet er et vigtigt aktiv for skolen, og noget af det der er 
med til at kendetegne os.  
Derfor åbner vi et up-to-date svømmebad i år igen. Nymalet og med opdateret filtersystem. 
Der bliver dyrt men det bliver godt. 
Det er vores håb at svømmebadet i højere grad vil kunne blive et aktiv ikke kun for skolen men også for 
lokalsamfundet. 
 
Skolemad 
Sidste år snakkede vi om skolemad. Det skal vi også i år. Men det er med en anden indgangsvinkel. 
Tingene er virkelig kommet på skinner. 
Der laves nu ca -- portioner om ugen. Der bliver serveret god og fornuftig mad. Prisen er fastholdt og der er 
ikke underskud længere. Der er faktisk overskud. Anja og Dorthe fortjener stor ros for at have gjort det vi i 
bestyrelsen ikke troede kunne lade sig gøre.  
 
Forældreundervisning 
5. november kom vi lidt på udebane.  
Kent havde arrangeret kursus for lærerne, og så stod vi med en skolefuld elever der skulle undervises. 
Og ja - de kunne vi da i bestyrelsen godt stå for at gennemføre. 
Med god hjælp fra Støtteforeningen og forældre-ildsjæle lykkedes det at komme helskindet igennem.  
Det havde jeg i hvert fald ikke prøvet før. 
 
Jubilæumsfest 
I august holdt vi et brag af en jubilæumsfest.  
Det blev et meget stort arrangement i Uhre-målestok. 
I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Kent og personalet (særligt jubilæumsudvalget som trak et læs ud 
over det sædvanlige). Jeg tror alle var tyndslidt da klokken var 02.00 og oprydningen var færdig. 
 
Der kom ca. 400 gamle elever. Det er omtrent 40 % af alle elever der har sat ben på Uhre Skole siden 1953.  
Jeg havde slet ikke forestillet mig en så stor opbakning omkring et jubilæum. 
 
Det viser mig at Uhre Skole har sat sig spor.  
Jeg håber meget at Uhre Friskole fremover vil få mindst lige så stor betydning for nuværende og fremtidige 
elever. 
 
Tak 
 



 
 
 
5. november forældreundervisning. 
Forældreuge i uge 3. 
Skolefesten 21. marts. 
Rengøring i uge 5. 
Økonomi - regnskab og budget. 
LEC  -  LEGO  -  FLL (en 4. og en 9. plads) Giver det afkast? 
Samarbejde med de øvrige friskoler / kommunen. 
MADORDNINGEN 
SFO 
Julemessen. 
Elevtallet stabilt omkring de 180. 
Valgfag. 
Forløb med Michael Nørager. 
Personale: 
 
·         CM går på pension pr. 1.9. 
 
·         GK fratræder 1.9. 
 
·         Camilla holder 1.8. 
 
·         Fyring af Camilla Hermann. 
 
·         Velkommen til Birgitte Damgaard. 
 
·         Vibeke går på barsel 1.5. velkommen hjem til Arne Høj som vikar. 
 
 
 
 
 
Byggeriet 
Sidste år til generalforsamlingen sad vi midt i byggerod. Vi byggede for ca. 5,6 mill. Og resultatet sidder vi i, 
i aften.  
Det blev en omgang der trak tænder ud særligt for dem der skulle arbejde med at drive skole midt i det hele. 
Der var sværdslag undervejs men jeg kan konstatere at vi har fået byggeri i høj håndværksmæssig kvalitet 
til en fair pris.  
Byggeriet blev som bekendt reduceret lidt i forhold til de første optimistiske drømme.  Det betyder at vi 
stadig har et par punkter vi gerne vil have gennemført i forhold til byggeri. En drøm er et stort lyst lokale 
hvor alle de kreative fag kan være. Men det vender vi tilbage til. 
 
Børnehaven 
I det forgangne år, har vi prøvet til med en overtagelse at Børnehaven Uhrskoven.  
Det kunne som bekendt ikke hænge sammen, og vi skrinlagde projektet igen. 
Det blev en proces der gav anledning til undren og forskellig kritik.  
Det er min overbevisning at vi tog tingene i den rækkefølge der var mest rigtig, og meldte så klart ud som vi 
kunne også selvom det gav anledning til usikkerhed nogen steder og selvom der gik forskellige fantasifulde 
historier bl.a. i byrådet. 



Jeg glæder mig over at vi efterfølgende er kommet i gang med et godt samarbejde med Uhrskovens ledelse 
og bestyrelse, som vi forventer os meget af. 
 
Skolemad 
Igen i år har vi snakket mad. 
Der er indført en frugtordning hvor alle får frugt hver dag i skolen. 
Der er indført obligatorisk fritter-cafe, hvilket har gjort det nemmere for personalet at styre. 
Vi har lukket kiosken ned for at fremme vores kostpolitik og for at styrke skolemadsordningen. 
Desværre har det ikke rigtig flyttet noget på vores skolemad. Ordningen benyttes stadig kun at ca. 1/3 af 
eleverne og nå vi regner på det, hænger det ikke sammen økonomisk. Personalet har gjort forskellige 
krumspring for at få tingene effektiviseret, med vi må nok erkende at det ikke er realistisk at lave 180 
ugentlige måltider for 18,- /stk.  individuelle bestillinger. 
Vi er bevidst om at der er mange holdninger til skolemad, og vi har ikke nogen forkromet løsning. 
Skal prisen op? Eller skal flertallet af elever være med til at betale skolemaden for et mindretal?  
Kan det købes ude i byen? Eller skal vi helt afskaffe ordningen?? 
 
Penge 
Vi snakker meget om penge. 
Vores resultat blev i år lige knap så vildt som sidste år. 
Genopretningspakken begynder at gøre sine grimme gerninger i vores regnskab. Samtidig er vores elevtal 
en anelse vigende i det kommende år. 
På den ene side skal vi sørge for en ansvarlig økonomi, på den anden side skal vi ikke generere store 
overskud, med bruge pengene på at drive kvalitetsskole. 
 
Der har været forskellige spareforslag: 

- Skal vi droppe skolemadsordningen? 
- Skal vi lukke svømmebadet (den er dyr i drift og står over for en renovering) 
- Skal vi bede overbygningseleverne om at tage deres egen pc med i skole. (Der er mange der har en 

alligevel) 
Modsat er der flere ting som vi i bestyrelsen gerne vil gennemføre til gavn for kvaliteten. – dyre ting. 
Men man kan jo ikke både blæse og have mel i munden – eller kan man? 
Vi har i hvert fald forsøgt. 
 
Da vores skolepenge ligger i den billige afdeling af gennemsnittet, vælger vi at genindføre den 
ekstraordinære stigning på 5 % på skolepengene som vi sløjfede sidste år. 
 
Til gengæld sparer vi ikke noget væk. 
 Tværtimod har vi besluttet at putte omkring en halv lærerstilling mere ind i undervisningen bl.a. til 
overbygningen for at styrke sprogundervisningen. 
I sidste ende er undervisning vores kerneydelse og den vigtigste vare vi kan levere. 
 
Til sidst 
Nogen gange er det kompliceret og indviklet. 
Nogle gange er vi ikke enige. 
For det meste er der ingen facitliste. 
Men vi gør det vi kan for at navigere skuden fremad. Vi synes det er en spændende udfordring og vi gider 
fordi vi har jeres opbakning 
 
Tak 


