Beretning 2015
Kære generalforsamling
Der er gået er år og vi sidder her i aulaen igen. Vi er blevet et år ældre og et år klogere - forhåbentlig.
Jeg skal prøve at tage jer gennem de vigtigste begivenheder i bestyrelsens arbejde i det forgangne år.
Skolereform
Vi er kommet godt i gang med den nye hverdag der er fulgt med vores beslutninger i forbindelse med
skolereformen.
Det er vores oplevelse at det fungerer godt for både lærere og elever.
Der har været et par mindre justeringer, bl. a. har det været nødvendigt at forlænge skoledagen med 10
minutter for at kunne nå det hele.
I forhold til SFO'en har vi sagt velkommen til nye kræfte i form af Mia og Henrik.
Vi har fået lavet en plan for vores SFO. Vi har fået beskrevet vores overordnede mål for arbejdet og for den
dagligdag der skabes i SFO'en. Dette er nu synliggjort på vores hjemmeside.
Vi oplever god stemning omkring SFO'en og glæder os over medarbejdere der giver den gas.
Ligningslovens § 8A
Sidste sommer - og forrige sommer for den sags skyld - havde vi gang i cirkus "momskompensation" eller
operation "gaveregn" Kært barn har mange navne.
Som I nok kan huske, var vi rundt og dele 200-kronesedler ud til de respektive sommerfester, med det
resultat at langt de fleste af jer valgte at give skolen en ganske frivillig og generøs gave på 200,- kroner med
løfte om et tilsvarende beløb fremadrettet.
Dette passede sjovt nok fint ind i ligningslovens parg. 8a, som gav mulighed for at skolen kunne få et
momsfradrag, hvis bare der var en fast gruppe af gave-givere.
Som vi desværre frygtede lidt, viste det sig at denne ide havde inspireret lidt for mange, med det resultat at
myndighederne skyndsomt valgte at afskaffe ordningen.
Det betyder at vi har valgt at løse alle fra den gaveaftale som blev indgået sidste sommer. Desværre er vi så
også nødt til at hæve betalingen for frugt, igen så den kommer op på samme niveau som før.
Helt forgæves har det hele dog ikke været. Ud over underholdnignsværdien, indbragte ordningen mens den
varede, ca. 50.000,- i momskompensation til skolen.
IT
Sidste år lige inden generalforsamlingen tog vi hul på en debat om opgradering af vores IT-standard på
skolen. Vi har arbejdet med forskellige løsninger og lærerne og Kent har været rundt i landskabet og
undersøge hvad der var mest hensigtsmæssigt og vi gennemførte derefter en større investering i nyt IT og
nye inter-aktive tavler. Vi har brugt omkring 650.000,- til tavler, computere og I-pads.
Det er en fornøjelse at få lov til at bruge en masse penge. Særligt når man får en masse nyt grej for dem!
Vi har samtidig indført et softwaresystem der ligger i skyen, så vi ikke langere behøver en skole-server,
men at alle kan tilgå fælles programmer blot man har en internetforbindelse.
Jeg skal ikke fortabe mig i detaljerne, der kommer jeg lidt til kort, men tilbagemeldingerne lyder på at det
har været et stort skridt for - om ikke menneskeheden - så for undervisningen og lærernes arbejde.
Det betyder samtidig at vi har valgt at afskaffe PC-er til overbygningen.
Efter sommerferien forventer vi at eleverne i overbygningen har deres egen PC med - eller DEVICE som det
kaldes i dag.
Der vil blive rundsendt information til alle hjem om hvad der forventes af børnenes udstyr og hvad jeres
muligheder er, hvis I ikke kan fremskaffe en computer.

Fysiske rammer
Vi har fået renoveret vores svømmebad. Det fungerer godt og blev knapt så dyrt dom vi havde frygtet.
Vi kunne dog godt ønske at der var nogen der havde gode ideer til at udvide brugen af det.
Kun frisk med gode ideer!
Så kan vi jo ikke helt lade være med at gå og rode med lidt byggeplaner.
Sidste gang vi byggede (helt tilbage i 2012) fik vi jo ikke gjort det helt færdigt. Billedkunst har siden levet et
lidt hjemløst liv. Vi har haft forskellige muligheder oppe til diskussion i et til lejligheden nedsat byggeudvalg.
I har nok set nogle tegninger i skolebladet.
Efter debat frem og tilbage, er vi kommet frem til at løsningen nok ikke handlede om nye kvm. til
billedkunst, men nok nærmere noget helt andet.
Det vil jeg vende tilbage til under punktet "indkomne forslag"
Det er vores plan at gennemføre et byggeri til efterår, som også skal indeholde en renovering af
skolegården og en kloak-separering som er blevet os pålagt af kommunen. Heldigvis er det meste af vores
system allerede separeret i forbindelse med tidligere byggerier.
Det vil jeg alt sammen vende tilbage til, under punktet "indkomne forslag"
Penge
Som I vil se i regnskabet, har vi ikke så stort et overskud i år som vi har haft tidligere.
En af årsagerne er, vores investering i IT.
Vi har en meget stabil økonomi og vi vi gerne sikre at der ikke kun sakbes en solid egenkapitat, men også at
der investeres massivt i vores kerneydelse nemlig undervisning.
Mere om dette under regnskab.
Jubilæum
Uhre Friskole kører jo matematikundervisning på et højt niveau.
Til tider opfinder vi helt nye matematiske virkeligheder.
i 2013 holdt vi 60 års jubilæum.
i 2015 er vi så i sagens natur kommet frem til 10 års jubilæum!
Denne gang har vi valgt at vi vil holde en fest for eleverne og forældrene og fejre at vi har stået på egne ben
som friskole siden 2005.
Festen finder sted i August. I hører nærmere.
Uhre Friskole har nu eksisteret et årti. Der var nok ingen af os der var med i gruppen omkring opstarten, der
havde forestillet os hvad de 10 år ville bringe med sig.
Vi bor i en ny og større kommune, vi har en (delvis) ny og større skole med mange flere elever end vi havde
set komme.
Vi har også en anden virkelighed i forhold til livet i landsbyen og skolens rolle som distriktsskole.
En stor del af vores elever er fra Brande eller andre steder uden for vores gamle distrikt.
Vores eksistens-berettigelse er ikke en selvfølge, og vi er nødt til at tilpasse os virkeligheden og udviklingen
fra år til år.
Det har vi gjort til nu og det vil vi blive ved med, også ind i den virkelighed de næste 10 år vil bringe.
Jeg vil for mit vedkommende i dag give stafetten videre til en ny-sammensat bestyrelse. Jeg stoler trygt på
at I vil tage skolen videre ind i en spændende fremtid.
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet til den fortsat siddende og afgående
bestyrelsesmedlemmer.

Tak for samarbejdet til Kent. Vi har ikke altid - men dog for det meste - været enige om tingene. Du
kæmper altid benhårdt for din sag, dog altid i skolens interesse. Du giver dig 100 procent for arbejdet.
og din begejstring smitter i organisationen.
Tak til Janni for at holde bestyrelsesmøderne - og skolen - i stramme tøjler når det sejler lidt for meget!
Bølgerne har til tider gået højt til bestyrelsesmøderne.
Vi har været:
-Skeptiske
-Undrende
-Ukritisk begejstrede
-Selvtilfredse
-Indignerede
-Ærgerlige
-Irriterede
-Græsk-katolske
-Skeptiske
-Rystede
-Ubestlutsomme
-og til tider også enige.
Det var i virkeligheden ofte når bølgerne gik højest og det blev sent, at det var sjovest!
Tak til jer alle sammen.

