Beretning ved Anna Dupont den 19.april 2010
Tak for ordet.
Et bestyrelses år er atter gået, alt i alt har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder i
denne periode. Ud over bestyrelsesmøder har der været fællesmøder med de 3 andre
friskoler i kommunen samt et par fællesmøder hvor alle ansatte ved Uhre friskole
deltog sammen med bestyrelsen.
Jeg vil nu forsøge at give forsamlingen et indblik i hvad bestyrelsen har arbejdet med.
Bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen den 23.4.2009 var den 25.5., hvor
bestyrelsen konstituerede sig. Der blev bestemt mødedatoer for det kommende
skoleår.
Uhre Friskole er i stadig god udvikling. Elevtallet er p.t. 180, vi må desværre også i
dette skoleår sige nej til nogle elever, det er jo både et positiv/negativ problem, men
en ting er helt sikkert at skolens ledelse incl. Lærer gør alle alt for at så få som muligt
får et nej, da vi vil så gerne kunne rumme alle dem der ønsker at deres børn skal gå
på Uhre Friskole.
Hvis vi så lige skal se på elevudviklingen på skolen her tænker jeg på 9 kl., det er nu
andet år vi har en 9 kl., alting har/eller kan have begynder vanskeligheder. Vi startede
med 7 elever i skoleår 2008/09, i år har vi 6 elever, næste år ser det ud til 14-16
elever vil gå i 9 kl. på skolen.
Hvad er det så der er skyld i at vi år efter år får flere elever i 9 kl. Det er selvfølgelig
de lærer der er tilknyttet overbygningen sammen med en lang række andre faktorer.
Jeg kan kun med ovenstående være glad og stolt over at vi i bestyrelsen tog den
beslutning at 9 kl. også skulle være et tilbud på vores skole.
Det gør nu at vores elever kan have et helt skoleforløb på Uhre Friskole. Og derefter
gå direkte til en videregående uddannelse.
Angående lærersituationen så har det været et stille og stabilt år, forstået på den måde
at vi ikke har haft nogle lærer som har valgt at søge nye udfordringer andre steder,
men hvorfor skulle de også det når de arbejder på den bedste skole.
Dog måtte vi tage afsked med vores souschef Anne Grethe Lundgaard, der valgte at
gå på pension 1 december 2009. I den forbindelse vil jeg gerne endnu engang takke
Anne Grethe

For det store arbejde du har ydet for skolen i gennem mange år. Men det er nu engang
sådan, heldigvis, så findes der også en afløser til denne stol – hvem andre – hvis ikke
det skulle være dig Jannie.
Ja, kære Jannie tillykke med din nye stilling som souschef, vi fra bestyrelsen er mere
end tilfredse med det engagement som du har vist i forbindelse med dit nye job. Vedr.
øvrige personale ændringer- og rokeringer vil Kent komme ind på i hans beretning.
Følgende emner/tiltag har bestyrelsen arbejdet med:
a. Mus-samtaler med Kent Lykke
b. Lego Eucation Center
Her var alle inviteret til et fælles møde /workshop. I hallen var der stillet en hel
masse lego frem, som Kristian Østergaard og Michael Jakobsen præsenterede
materialet for os alle. Vi fik lov til at bygge og lege med det – for at vise hvordan
lego kan bruges som undervisningsmateriale.
c.Uhre Friskoles overordnede målsætning, hvor alle ansatte/SFo og bestyrelsen
deltog. Som møde leder havde vi Michael Nørager. Der blev arbejdet i mindre
grupper med forskellige emner som så er blevet sammen skrevet til et materiale
som bestyrelsen vil arbejde videre med.
d. Indfluenzapolitik:
Skolen har på en god og positiv måde håndteret det, mig bekendt har ingen elever
Eller ansatte været syge.
E ny legeplads , mulitbane ( tak til sponsor), jordvarme, renovering af skolen
toiletter (der mangler lidt endnu) der arbejdes med ny hjemmeside. Der er planlagt ny
pedelbygning –forventes igangsat i dette skoleår.
Vi har deltaget i pendlerdagen den 5 sept. 2009 . Der er fortsat reklame i klovborg
bio.
Da ventelisten til optagelse på skolen ser ud til at i de kommende år at blive
overbooket har bestyrelsen udarbejdet en skriftlig plan for proceduren omkring
kriteriet for indskrivningen på skolen – denne plan( som er udarbejdet efter skolen
målsætning/fundament) vil snart kunne ses på hjemmesiden.

Det var også skoleåret hvor vi blev herre i eget hus. Den 17.9.2009 blev en historisk
dag for Uhre By. Det var den dag Kent, Ole og undertegnede drog til Ikast, hvor vi
skulle gøre stævne med borgmester Carsten Kissmeyer for at underskrive skødet på
køb af skolen.
Skolen blev købt til 2,8 mill. Beløbet er finansieret via kommunalt lån på netop 2,8
mio med en løbetid på 30 år og en fast rente på 3,5 %.
Jeg vil gerne i den forbindelse takke kommunen/byrådet for et godt og
imødekommende samarbejde.
Hvad angår elevrådet har vi et godt samarbejde med dem. Efter som vi har fået flere
større elever kan vi tydeligt mærke at der sker noget mere – dejligt, vi som bestyrelse
vil gerne til en hver tid være elevrådet behjælpelig med at arrangere nogle større
engagementer.
Det var også året hvor Lise Lotte Møller Petersen og Anne Grethe Lundgaard afholdt
Hobby og Fritid, lørdag den 12.9 et engagement med meget stor tilslutning
65 udstillere samt 17 foreninger, alt i alt var der over 1000 mennesker som tog turen
forbi Uhre Friskole. Et engagement som giver meget PR for skolen og det bliver også
til en lille skilling til diverse klassekasser, som laver en udstilling/tombola m.m.
Tusinde tak til de Lise Lotte og Anne Grethe.
Til slut vil jeg gerne rette en tak til følgende:
Uhre Friskoles venner – skal der lyde en stor tak for det store engagement som i
udviser både praktisk og økonomisk. Ligeså jeres gode måde I omtaler skolen på.
Tak til jer forældre, fordi I har valgt Uhre Friskole til jeres børn, tak for jeres altid
store opbakning omkring engagementer som bliver afholdt på skolen
Tak til jer lærer /øvrig personale på skolen for jeres arbejdsindsats men mest af alt
jeres engagement og aldrig svigtende interesse for skolen.
Tak til dig, Kent, for det store arbejde, du lægger her på skolen, den måde, du
profilerer skolen på udadtil, er fantastiks, du er jo en ildsjæl, igangsætter, en
handyman m.m. (nogle gang har vi indtryk af at du har duracellbatterier indbygget i
hjernen)
Tak for de mange drøftelser og samtaler det er blevet til i året løbet.
Til bestyrelsen vil jer takke for jeres tillidsfulde samarbejde og mange gode og
konstruktive møder. Tak for godt humør og jeres opbakning gennem året.

