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Kære Alle  

Et år er gået, og vi er igen samlet for at holde generalforsamling og høre om 

året, der gik. 

Mit første år som formand. Jeg vil prøve på at give jer et tilbage blik i, hvad 

bestyrelsen har brugt tid på. 

Vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder og 2 runder med ansættelsessamtaler. 

Vi startede året med at færdiggøre de sidste detaljer til vores 10 års 

jubilæumsfest. Det blev en fantastisk dag, hvor vi havde vejret med os. Lige 

fra morgenstunden var der klar blå himmel til morgensang i skolegården. 

Dagen blev krydret med: 

Flaghejsning  

Udstilling i skolegården 

Stor kagemand til børnene 

Reception for indbudte  

Vi sluttede dagen med en dejlig fest for børn og forældre, med tryllekunst og 

pandekager i massevis. Der blev hygget/ snakket/ grinet i gymnastiksalen og 

rigtig mange var på legepladsen, hvor stemningen var høj.  

Det er indbegrebet af sammenhold, når hele skolen oser af hygge på tværs af 

klasserne. Vi kan se tilbage på denne dag med glæde og stolthed. 

Støvet fra festen havde kun lige lagt sig, inden vi startede med vores seneste 

byggeri. Vi gik i gang med vores nye sløjd lokale. Vi var ikke kommet langt 

inden de første udfordringer dukkede op af jorden. Der var en del rørføring, vi 

ikke kendte til. Vi fik løst problemerne, med stor hjælp fra Ole Sand. Tak fordi 

du hjalp os i mål. 



Til forældreugen stod lokalet færdig og var klar til at vores børn kunne blive 

udfordret i et fantastisk flot og lyst lokale, med plads til de store 

armbevægelser. Siddeløbende blev det gamle sløjdlokale forvandlet til et 

moderne designlokale med udstyr, der siger spar 2. Jeg glæder mig til at 

komme og beundre alle de smukke ting, vores børn får skabt i dette unikke 

rum. 

 

Vi har været gode til at bruge penge i det forgangne år. 

- Byggeriet var årsag til en del ekstra bevillinger (rørføring). 

- Vores skolegård har fået ny belægning. Vi er knap nok nået i mål, 

da elevrådet valgte at udskrive en konkurrence angående udsmykning 

og indhold. De arbejder hårdt på at finde vinderne. Det bliver 

spændende at se resultatet.  

- Vi indkøbte nye stole samt garderober til indskolingen. 

- Lige nu er vi ved at få vores internet opgraderet, så alle nemt kan være 

online. 

- Vi nikkede ja til, at Kent, Jannie, Stine og Line tog en tur til Indien, for at 

researche på et samarbejde med nogle skoler der nede.(Indien aften 

den 31. marts)  

Vi glæder os til at se resultatet af det kommende samarbejde. 

Alle disse ekstra bevillinger har medført, at vi kommer ud med et mindre 

overskud end vi havde budgetteret. 

Dog vil jeg gerne i samme åndedrag sige en stor tak til Kent for hans 

fantastiske evne/ indsats til at samle/skaffe ekstra penge til skolen. Han har 

igen opnået et klækkeligt beløb. 

Han kan selv……..  

Det er en af årsagerne til, at vi næsten altid kan nikke ja, lige med samme, 

ved ønsker om nye tiltag. Det er med til at give vores børn de bedste rammer 

for deres skoledag på Uhre Friskole. 

 



Vores bestyrelsesmøder er blevet beriget med nogle gode og spændende 

indlæg fra lærerne. De er på skift kommet til møderne og har givet os et 

indblik i deres hverdag. De fremstår alle som meget engagerede i deres job, 

og vi er ikke i tvivl om, at de vil stå på hovedet for vores kære børn, og få dem 

dannet til nogle skønne unge mennesker, som er parate til at gribe livet, den 

dag de forlader Uhre Friskole.  

Lærerne arbejder målrettet på at skabe en fælles rød tråd gennem hele 

barnets skolegang. 

For dem er det vigtigt, at vore børn bliver i stand til at skabe deres eget jeg -  

at de får forståelse for sig selv som individ, og derved opnår parathed til at 

rumme/forstå deres kammerater og andre mennesker, de måtte møde på 

deres vej. 

Vi er en skole, der mener, at der skal være plads til alle. 

Jeg ønsker, at vi som forældre står sammen om at yde/ bidrage til 

fællesskabet omkring Uhre Friskole. 

Vi kan i fælleskab løfte skolen endnu højre. Har I en god ide. Kom og fortæl 

os om det. 

Jeg vil slutte min beretning med at sige et kæmpe stort Tak til Kent og alle 

øvrige ansatte, for den fantastiske indsats I alle har ydet i det forgangne år.  

Ledelsen har kæmpet med at få alle tråde til at nå sammen. 

I har stået sammen og løftet i flok og derved fået skolen helskinnet gennem 

alle de udfordringer, som er kommet hen over året. 

Jeg ved, at I alle har løbet stærkt, men trods det har I taget alle udfordringer 

op og løst dem med til ug, med et smil på læben og husket på, at 

sammenholdet mellem jer har gjort jer stærke… Mange tak. 

Der er trods alt et stort håb for, at det kommende år vil blive mere roligt. 

På grund af, at statstilskuddet er forhøjet en lille smule og sammen med lidt 

omstrukturering på lærernes timer, er det blevet muligt at ansatte en lærer 

mere og derved at gøre os mindre sårbare. 



Jeg ser frem til det nye år med en god portion ro i maven.  

Der skal også lyde en tak til Uhre Friskoles Venner. I stiller altid op, når der er 

brug for hjælp. Tak for det. 

Tak til den øvrige del af bestyrelsen for gode og konstruktive møder – Jeg 

glæder mig til det kommende års arbejde. Henning, du har valgt ikke at 

genopstille – tak for dit arbejde i bestyrelsen. 

Tak til alle jer, som er kommet i aften.  

 


