
Generalforsamling den 23/4 2018 

 

Velkomme til alle som har fundet tid til at komme til vores årlige 

generalforsamling. 

 

Skoleåret 17/18 er lige om lidt ved at rinde ud, og det er endnu engang 

tid at gøre status på året der gik. 

 

Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder og en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor vi skulle tage beslutning om at optage et lån med 

kommunegranti på 1,1 million. Løbende har vi afholdt udvalgsmøder i 

forhold til stort og småt angående skolens drift og virke. 

 

Endnu et år, hvor tiden er løbet stærk, og en masse gode oplevelser er 

løbet igennem vores friskole og fribørnehave Uhrskoven.  

Børnehaven Uhrskoven var noget af det første, vi brugte tid på at få 

skudt i gang, og nu om få dage, den 1. maj, kan vi hejse flaget og fejre 

Uhreskovens 1. års fødselsdag som FRI børnehave.  

Igen viste vi, hvad fællesskabet kan, når vi som forældre står sammen og 

løfter i flok.  

Vi lukkede en kommunal børnehave fredag, for at åbne en total rengjort 

og nyindrettet FRI børnehave om mandagen. 

Tusinde tak til alle, der både på den politiske bane og med praktisk hjælp 

og gaver gjorde dette muligt. 

Det gør os alle glade i bestyrelsen, når vi kan se et godt resultat af vores 

arbejde. I denne omgang, med at etablere en fri børnehave i Uhre.  

Nu følger vi ivrigt med i dagligdagen via Facebook, og ingen kan være i 

tvivl om at friskolen og fribørnehaven nu er én fælles enhed. 

 

Umilddelbart efter generalforsamlingen sidste år, tog hele skolen på 

fælles lejr på Sletten. Jeg havde fornøjelsen at deltage lidt på 

sidelinjen, da jeg havde køkkentjansen sammen med Anette Hamborg, og 

vi fik kyndig hjælp af frivillige forældre.  



Et af de gode minder, som vi alle kan se tilbage på som en succes. Skønt 

at se, hvordan alle elever tager vare på hinanden, store som små. Og nye 

venskaber knyttes på tværs af klasserne. 

 

Lånet på de 1.1 million med kommunegaranti, som jeg før nævnte, er ved 

at være brugt, da en hel del renoverings- og byggeønsker næsten er 

færdige eller tæt på at blive igangsat. 

Nyt redskabsrum – Dejligt med mere plads til vores skolefest og orden i 

dagligdagen i idrætsudstyret, og et lille skur til cykler. 

Den nye depottilbygning klæder faktisk hallen og indgangspartiet til 

Uhrskoven. 

 

Uhre GIF har i samarbejde med friskolen fået etableret et nyt køkken i 

klubbygningen. Et køkken, som friskolen også kan benytte. 

Dette giver os mulighed for, at det gamle skolekøkken kan blive til et 

stort og nyt klasseværelse til 9. klasse, som de kan tage i brug efter 

sommerferien.  

Sidste projekt, jeg vil nævne er et nyt produktionskøkken i forbindelse 

med SFOèn. Tilbuddene er ved at være i hus og vi får, når byggeriet står 

færdigt, helt optimale forhold til at producere skolemaden. 

 

Det blev igen et år med en del samtaler i forbindelse med nye 

ansættelser, da flere har valgt efterløn eller ønsket andre udfordringer. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for jeres indsats, og held 

og lykke med jeres nye mål. 

 

På vores bestyrelsmøder bliver vi opdateret på lærernes måde at skabe 

en rød tråd gennem børnenes skoleliv. Vi får indblik i, hvordan de enkelte 

trin sørger for at få afstemt deres forventninger til hinanden og 

derigennem gøre alle parate til at starte på et nyt klassetrin. Alle børn 

skal ses på deres niveau og guides videre til nye højder. Ord vi hører hele 

tiden fra lærerene er: Trykhed, åbenhed, årvågenhed, robusthed og 

respekt for hinanden. 



Hvert efterår holder vi et møde med al personalet, hvor vi har haft 

besøg af Michael Nørager til at guide os videre ind i en fælles fremtid. 

Hvor er vi nu? – Hvor skal vi hen? hvilke resourcer skal vi bruge og meget 

mere. 

Vi i bestyrelsen ser det som en vigtig del at være med til at se ind i en 

fælles fremtid for Uhre friskole. 

Jeg vil opfordre jer alle til at komme med input til, hvordan vi bliver ved 

med at udvikle friskolen, og være gode samarbejdspartner til styrke og 

gavn for Uhre Friskole. 

Vi synes, at vi har en fantastisk skole, og ønsker alle forældre vil være 

med til at gøre Uhre Friskole endnu bedre, ved at indgå i et positivt 

samarbejde. Med et konstruktivt og fremsynet samarbejde og 

fællesskab kan vi nå rigtig langt, når vi alle løfter i flok. 

Hvis vi alle går ud og fortæller den gode historie om Uhre friskole kan vi 

alle være med til at sætte stedet på landkortet, og derigennem skabe en 

nysgerrighed og interesse hos andre. 

Vi skal have et godt renommé, som kan give elever til skolen, så vi kan 

blive ved med at have den sunde økonomi, der giver os frihed til at 

udvikle.  

Vi må sige, det kan blive svært at få øje på mere på Uhre Friskole, der 

trænger til at blive renoveret. 

Vi ønsker input fra jer forældre til, hvor eller hvordan vores friskole skal 

udvikles. 

 

Lars Stig har igangsat en energirenoveringsprogram, hvor resultatet 

allerede kan spores i vores regnskab. 

 

Vores motionsdag blev til et motionsdøgn. Et nyt tiltag som satte mange 

på en stor udfordring. Ikke alle havde hænderne oppe over hovedet, da 

døgnet sluttede. Men siden er døgnet blevet et af de gode minder, som 

børnene og engagerede lærere tager med herfra. 

 



Vi har fået udarbejdet en antimoppestrategi, som et redskab til at give 

hinanden samme udgangspunkt for at skabe en god dagligdag med trivsel 

for alle. 

 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke Peter og Susanta for jeres indsat 

i bestyrelsen. Tak for gode input og jeres engagement i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Kent, fra dit kontor har du endnu engang vist ledelse, som har givet et 

unikt arbejdsmiljø, hvor vi ikke er i tvivl om, at personalet føler sig 

værdsat. Ydermere har du opnået et bedre økonomisk resultat, end vi 

havde budgetteret med. 

Tusind tak for din arbejdsindsats og tiden, du bruger på Uhre Friskole. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke alt personalet for jeres engagement og 

loyalitet. Uden jer ville Uhre Friskole ikke være i den høje standard, som 

den er. 

 

Til sidst skal der lyde en stor tak til Uhre Friskoles Venner. I gør en 

kæmpe forskel. I er altid parate med en hjælpende hånd eller en pose 

penge, som vores børn nyder godt af. Mange tak for det. 

 

Tak for ordet  


