
Formandens beretning 

 

Velkommen til en meget forsinket generalforsamling……. Men bedre sent end 

aldrig. 

Det har været et år med et meget anderledelse indhold. Vi startede året op med 5 

normale bestyrelsesmøder, men efter udbruddet af Corona blev vores møder holdt 

over skype. I november havde vi traditionen tro vores inspirationsaften med Michael 

Nørager. Han evner at få samling på alt det gamle, og vise os vejen videre frem. 

I efteråret fik vi gang i vores udendørs forsamlingshus i samarbejde med Uhre 

Udviklingsråd. Den bliver flittigt brugt, alle årgange nyder at få undervisning i det fri. 

 

Der er 2 ting, som har fyldt ekstra meget i år. 

CORONA OG VORES BUS FORHANDLINGER 

Vi indledte en forhandling med kommunen i november omkring, hvordan vi i 

samarbejde kunne finde en løsning, så Uhre Friskoles elever stadig kunne benytte de 

kommunale busser. 

Det har været en jungle at finde hoved og hale i. For at gøre en lang historie kort, 

endte vi ud med at indgå en aftale i sidste øjeblik inden sommerferien, hvor vi har 

sikret os buskørsel på samme niveau, som sidste år – en aftale for de næste 2 skoleår. 

 

Corona blev midt i marts en del af vores hverdag. Et emne som dagligt fylder meget 

hos os alle, jeg behøver vist ikke at uddybe situationen her, da vi endnu ikke kan se 

en ende på pandemien. 

Fra bestyrelsens side er vi stolte af, hvordan Kent og det øvrige personale har taklet 

de sidste måneder, med høj kvalitet i hjemmeundervisning og til sidst genåbningen. 

Vi har hele vejen set dem handle ud fra de retningslinjer, som blev givet, så vi alle 

trykt har kunnet sende vores børn i skole. 

Vi krydser fingre for der ikke kommer en ny opblomstring af Corona, så vi kan få lov 

til at drive skole på næsten gammel vis. 

 



Jeg vil gerne sige tak for godt og tæt samarbejde med dig Kent igennem de sidste 10 

år, hvor jeg har siddet i bestyrelsen. 

Alle årene har været lærerige og store forandringer er sket på skolen. Hvert år har vi 

enten bygget til eller renoveret.  

Det har været meget inspirerende at følge udviklingen af skolen, så vi hele tiden er up 

to date, både bygningsmæssigt og i undervisningen. 

 

Sluttelig vil jeg takke alle ansatte og Uhre Friskoles venner for jeres store indsats i 

dagligdagen. Jeg er ikke i tvivl om I alle er stolte af at være en del af Uhre Friskole. 

Tak til Frank for din indsats i bestyrelsen. 

 

Jeg håber, I alle vil værne om vores helt igennem unikke skole, og være med til at 

fortælle den gode historie, så skolen kan være fyldt med glade elever mange, mange 

år endnu. 

 

Tak for nu…… Held og lykke i fremtiden. 

 


