Generalforsamling 24. april 2008 – beretning v. Kent Lykke
Hver dag mærker vi, at børnene trives og har det godt her på Uhre Friskole. De bliver
dannet og uddannet.
Jeg møder glade børn på gangene, i frikvartererne og i klasseværelserne. Elever som
er optaget af arbejdet – et emne eller et projekt de er i gang med – gør at jeg glædes.
En lille dreng spurgte mig her forleden:”Kent, hvad er for resten sådan en
generalforsamling?”. Jeg svarede ham, at det var sådan en forsamling, hvor voksne
mødes og så skal de høre lidt på formanden og den tilsynsførende og skolelederen.
”Det lyder kedeligt. Falder de så ikke i søvn?”.
Sidste år nævnte jeg, at Uhre Friskole har en række aftaler med den tidligere Brande
kommune. Og at disse aftaler ville blive genforhandlet. Der er intet sket i den sag. Vi
venter spændt. Det er stadig ledelsens og bestyrelsens intention at fastholde IkastBrande kommune i forpligtelsen, der er grundlaget for disse aftaler. Gennem møder
er der efterhånden skabt forståelse for Uhre Friskoles situation hos såvel politikere
som forvaltningsfolk.
Men vi er her. Og vi bliver her. Uhre Friskole er en realitet og lad os lave lidt status,
hvor vi ser tilbage og fremad.
134 elever til 156 elever d.d.
Signe Møbjerg måtte holde på grund af sygdom. Helle Brødsgård kom ind og er nu
ansat som børnehaveklasseleder.
Jannie på barsel. Gitte Fram Ærø kom ind og er nu fastansat.
Michael Kristensen valgte at sige sit job op i SFO. Grethe Kristensen er ansat,
kommet hjem igen.
Lotte holdt, da hun fik mulighed for at uddanne sig som social og sundhedshjælper.
Lise Lauridsen blev ansat.
Jørn Peter Andersen ansat til musik. Dejligt.
Liselotte går på pension. Liselotte stod for et forrygende skuespil med sin 6. klasse.
Prinsesseprøven. Liselotte tager Bornholmerturen med sammen med sin klasse her
først i 7. klasse. ”Se det er en rigtig lærerinde.
Hanne Bentzen holder. Fylder 60 og får fuld tid på PPR i Ikast-Bande kommune.
Stine og Kamilla skal på barsel. Henholdsvis september og oktober.
Dorte er på barsel. Anja Carlsen er vikar.
Det lyder utrolig indviklet, men det lykkes altid at finde løsninger. Og jeg som ved
sommertid sidste år troede, at det på personalesiden ville blive et roligt år…tjah….
Her pr. 15. april har vi fået vort eget rengøringspersonale. Sagt firmaet op og ansat
Bodil og Bodil. Vi er sikre på, at det kan højne kvaliteten endnu mere.
Tilbagemeldingen fra forældrene om rengøringsdagene er, at det er hyggeligt. Det
giver mening og det er en forholdsvis nem måde at holde udgifterne nede på.
Annegrethe og Liselotte brillerede igen i år med deres projekt Hobby og Fritid. Uhre
Friskole lagde i september hus til. Det blev et brag af et arrangement. Meget
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velbesøgt og rost. Tak til jer to for den glæde og stolthed I bragte os med det
arrangement.
Arne Holst Larsen har taget sig kærligt af konfirmanderne og fortælletimen i 7. og 8.
klasse. Rie Mortensen og Marie Ryberg har taget sig kærligt af minikonfirmanderne i
3. klasse.
Tak til jer for jeres engagement. Jeg er meget tilfreds med samarbejdet. Også tak til
menighedsrådet for et godt samarbejde.
En smule malurt i bægeret har der været i det forløbne år. Ny løn har smagt besk af
malurt. Denne urt er slet ikke egnet i den bjesk vi holder af i skoleverdenen. Den er
simpelt hen for ram og for bitter.
Nogle blev skuffede, andre ligeglade og andre igen ligefrem glade for deres løn. Men
det er nu min bestemte formening, at vi generelt ligger rigtig fint, hvad angår ny løn
på Uhre Friskole.
Uhre Friskole ønsker at være synlig. Ikke kun i den lokale dagspresse, som ofte
bringer stort og småt om vores aktiviteter.
Senest har vi været i DK4 samt DR’s P4, midt-vest. Dette i forbindelse med vores
arbejde omkring den entreprenante skole.
Gennem de senere år er vi blevet mere og mere fokuseret på begreberne: kreativitet,
innovation og iværksætteri eller entreprenørskab.
Rækkefølgen er ikke tilfældig, for den angiver logikken i processer, der gennemløber
følgende faser: idegenerering, nytænkning og handling.
Der vil på de første forældremøder i det kommende år blive fortalt og drøftet meget
mere om dette tiltag.
Dog vil jeg nævne det netop færdiggjorte kunstprojekt, som 7. og 8. klasse har lavet
sammen med Finn Birkelund på den øverste gang. Et smukt resultat, spændende
proces udsprunget af en god ide.
Gennem de senere år har vi afviklet arrangementer, hvor forskellige klubber i Brande
har haft mulighed for at se og høre om friskolen og hvad den kan byde på. Det har
været med det formål at oplyse om Uhre Friskole og forhåbentlig dermed få nogle
gode ambassadører rundt om i kommunen. Hvis I støder på grupper eller foreninger,
der gerne vil høre om friskolen og afvikle en mødeaften hos os, så skal I bare sige til.
Samarbejdet mellem friskolerne udvikler sig stadig. Vi har samarbejde på
bestyrelsesniveau. Lærerne afvikler faglærerdage hos hinanden. Klasser besøger
hinanden til diverse arrangementer. Lederne har jævnligt møder.
Det er dejligt at se børnenes udstillinger på gangene. Portrætter, bymodeller,
spættereder o.s.v. Det er dejligt at se, hvad eleverne kan præstere. Lige så dejligt er
det at have udstillere udefra. Sidst har vi haft Gitte Ærøs billeder hængende til stor
inspiration for eleverne. Ja I husker rigtigt. Nu er hun ansat her.
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Med passende mellemrum er der siden 2005 dukket en lille mand op på skolen iført
en blå kasket med påskriften ”Tilsynsførende”. Myndig og med lidt sjællands accent
har han snust rundt i alle hjørner af skolen. Han er som en hund efter god skole. Til
stor glæde for os alle. Efter besøgene får vi en lille opbyggelig artikel om hans
refleksioner og iagttagelser. Tak for dit engagement Arne.

Såvel erhvervslivet som støtteforeningen Uhre Friskoles Venner har gjort det muligt
at realisere mange af de ambitiøse mål, som friskolen har, hvilket friskolen ikke tager
som en selvfølge, men noget vi er meget taknemmelige for.
Uhre Friskoles Venner skylder vi en særlig tak. I laver et stykke fornemt arbejde for
at støtte friskolen. Både med arrangementer med Vibeke Manniche, indsamling af
gammelt jern, pasning af kummer i skolegården, hjælp ved forældredage, cykelveste,
blomsterløg, røremaskine og villigt træder I til, når der er brug for jeres hjælp. Tak.
Biografen i det gamle kontor er nu etableret. Her er der nu et herligt rum, med
surroundanlæg, projektor og interaktiv tavle. Med mulighed for at se film, komme på
nettet, se TV for blot at nævne nogle af mulighederne.
Uhre Friskole ønsker stadig at være helt i front, hvad angår IT. Samlet set har skolen
en computer pr. ca. hver anden elev, hvilket er langt over normalen i skoleverdenen.
Der er projektorer i overbygningens klasseværelser.
Måske bliver der også med tiden råd til lærercomputere. Hvem ved.
Endnu en ny opgave står og banker på døren til Uhre Friskole. Nemlig opstarten på 9.
klasse. Dette med virkning fra 1. august 2008. Foreløbig har 6 elever meldt sig til. Jeg
er sikker på, at de vil få et knagende godt 9. skoleår. Antallet vil givet stige i årene
fremover.
Der er som sagt presseomtale af skolen ind i mellem. Det glædes vi over. Vi har altid
brug for at fortælle de gode historier. Vores skole er afhængig af åbenhed og lyst til at
gå i dialog. Vores skole er afhængig af opbakning – og den mærker vi og er uhyre
taknemmelig for. Vi mærker den når I, kære forældre, er aktive på skolen ved
rengøringsdage, praktisk hjælp, fuld opbakning til forældredagene i uge 3 og ved
mange andre forskellige tiltag.
Her en stor tak til jer alle for hjælp, støtte og åbenhed. Vores skole har brug for jeres
glæde over Uhre Friskole - jeres stolthed og vi har brug for jer som ambassadører Der
kan være nok så megen presseomtale, men det som virkelig betyder noget er, når I
fortæller om skolen og de tiltag vi gør. Jeres tilfredshed og omtale heraf er det, der
skal sikre, at skolen kan leve i mange år ud i fremtiden.
Forudsætningen for Uhre Friskoles succes er:
• Gode elever
• Engagerede forældre
• Motiverede og dygtige medarbejdere
• Velfungerende og aktiv bestyrelse
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• Moderne og tidssvarende fysiske rammer og materialer
• Opbakning fra foreninger og erhvervsliv omkring os
Tak til bestyrelsen og medarbejdere for et godt samarbejde i dette år. Tusinde tak til
jer for jeres indsats. Tak for drøftelser og mod- og medspil i forhold til overordnede
ting og til praktiske tiltag.
Jeg håber I som forældre synes at Uhre Friskole fungerer lige så godt som vi synes og
at I oplever, at kontakten til friskolen er god.
Vores kontakt til jer er livsnerven. Vi ønsker at synliggøre det liv der er på skolen, de
tiltag vi gør på forskellige områder og fortælle om de planer og tanker vi har.
Tak for opmærksomheden til min 50 års fødselsdag. Det, der fra elevernes,
forældrenes, medarbejdernes og bestyrelsens side var iværksat var helt fantastisk. Det
var en dag med oplevelser jeg aldrig vil glemme.
Lad os sammen gøre en god skole endnu bedre.
Vi vil fortsat yde vort bedste for at indfri de forventninger I måtte have til os om at
være et godt lære- og værested for jeres børn.
Det ligger os meget på sinde.
Fylder os med meningsfulde opgaver hver dag.
Fylder os med menneskelige gaver hver dag.
Det gør ikke noget at sigte højt. Sigte efter månen. Rammer man ved siden af er man
sikker på at ende blandt stjernerne.
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