Bestyrelsens årsberetning for skoleåret 2007 – 2008.

Bestyrelsen trak allerede i arbejdstøjet den 8. Maj, hvor der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling.
Anledningen var at ministeriet krævede redaktionelle ændringer af vedtægterne. Generalforsamlingen
bemyndigede bestyrelsen til at færdiggøre vedtægterne, så de passede til ministeriets krav.
Efter at have taget afsked med endnu en dejlig 9. Klasse, gik lærerne og eleverne på sommerferie.
Forældrene derimod, tog igen et nap med at hive taget ned af udskolingen, samt lavede diverse
nedbrydninger, så håndværkerne kunne komme i gang med deres fag. Ombygningen skred hurtigt fremad
og det var dejligt at se mange håndværkere på pladsen. Men ak, pludselig blev der stille, Tømreren svigtede
os i en periode, og byggeriet lå stille en tid. Men her til sidst er der atter kommet gang i færdiggørelsen, og
på onsdag den 30/4 kan vi med stolthed indvie de nye udskolingslokaler.
Her til sidst har forældrene igen været i gang med at hjælpe til med byggeriet. Der er blevet malet over et
par weekender. Desværre af ”Tordenskjolds soldater” – det ville være rart om nogle flere ville melde sig og
give en hjælpende hånd. Det er vigtigt, at vi alle hjælper til og ”tager ejerskab” omkring skolen. Jeg skønner,
at vi ved dette byggeprojekt har lavet eget arbejde for minimum 100.000 kroner!
Gå ned og kig på de flotte lokaler eller mød op til indvielsen på onsdag.
Vores kære kælder/morgensamlingslokale måtte i år give op pga. fugt og skimmel problemer.
Vi tager hånd om det når vi er helt færdige med udskolingen. Kælderen bliver nok ikke fremover brugt som
samlingslokale, men vil formentlig blive brugt som arkiv, værksted mm. Muligvis kan det indgå i planerne om
et nyt kulturcenter der er på tegnebrættet!
Endelig skal vi have besluttet hvorledes de 2 pavilloner skal anvendes, når eleverne nu rykker ind i de nye
udskolingslokaler. Oprindelig var de tænkt som grupperum og læreforberedelse.
Af de lidt mere ”tørre” men spændende og fremadrettet opgaver bestyrelsen har arbejdet med er:
Udarbejdelse af ny formålsparagraf, som et led i ændringer af vedtægterne. Strategi og investerings planer,
og Bjarne har fået færdiggjort undervisnings og miljøplaner. Endelig har personalet i SFO´en og bestyrelsens
pædagogiske udvalg udarbejdet et værdigrundlag for Fritteren. Et bestyrelsesarbejde, som I som
forældrekreds ikke mærker så meget, men som fylder en del i bestyrelsesarbejdet. Tit fordi det er pålagt af
ministeriet, men også fordi vi vil sikre hvilken retning, skolen skal udvikle sig i.
Året bragte desværre også lukning af vores dejlige bibliotek og et farvel til Åse. Savnet er der stadig, men
jeg har indtryk af, at ordningerne med bogkasser og busture til de store biblioteker forløber tåleligt, men
besværligt er det.
Det blev også året hvor et nyt magtfuldt ord opstod, nemlig LAG (udtales LAK). (Lokale Aktions Grupper)
Grupperne har forholdsvis mange midler til at forbedre levevilkårene på landet. Det fattede vi hurtigt her i
Gjerrild, og mange fra byen mødte op til den stiftende Generalforsamling, samt til den efterfølgende
generalforsamling her i april. Vores skolekreds er repræsenteret med tre bestyrelsesmedlemmer, og det er
godt gået af sådan et lille samfund. Nu skal aktionsgruppen til at uddele midler, og vi håber at vores og
byens planer om et fælles kulturcenter og muligvis en hal kan blive realiseret til glæde og gavn for skolen og
byens borgere.
Vores SFO kører rigtig godt og har mange spændende aktiviteter både ude og inde. Det er rart at se og
mærke at personalet har tjek på tingene, for det er især i SFO´en at nye forældre danner deres første
indtryk af skolen. Det var derfor med glæde og stor stolthed, at vi den 1. april bød 14 dejlige unger
velkommen i ”Tidlig Skolestart”. Når man går gennem skolegården, føles det som om de altid har været her,
og at de befinder sig godt. Tak til ”de gamle elever” og personalet for denne smertefri integration.

Desværre har vi siden Vinterferien måttet undvære vores Souschef Kirsten Larsen: Kirsten er
langtidssygemeldt, og vi savner hende meget på skolen og i bestyrelsen, og håber snart at se hende igen.
Kirstens fravær har lagt et ekstra pres på Lone og Bjarne, og i skal have mange tak for den ekstra
arbejdsbyrde i har påtaget jer.
Også en stor tak til Skolens ledelse og personale. I har igen i år leveret en stor og solid indsats. Jeg vil også
rette en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer nemlig, Jørgen Larsen, Mette Thyrre, Lars Gyldenvang,
Henrik Pedersen, Thomas Olesen, Henrik Mortensen og Elisabeth Hammer. I har alle en travl hverdag, og
alligevel møder i velforberedte op med et smil og lysten til at gøre en forskel for jeres børn og byens skole.
Der er en særlig dynamik i denne bestyrelse. En dagsorden kan godt se enkel ud, og man tror, at vi vist kan
komme tidlig hjem i aften. Men bedst som dagsorden er ved at være til ende, er der altid en der har gået og
grublet over nogle holdninger eller ting han/hun gerne vil have luftet. Og inden vi har set os om, er klokken
blevet ½ tolv. Men hvad gør det, vi har brugt tiden på, at udvikle og forbedre vores dejlige skole!
Det blev også året hvor 6. Klasses forældre, der står for ”Bogensholm Lejeren”, meldte ud at de ville lave et
anderledes arrangement, som de kunne stå inde for. I bestyrelsen lyttede vi til forslaget, og bad om at få
forelagt en målsætning, et program og et budget. Det gjorde forældregruppen og bestyrelsen sagde ”go” for
deres arrangementet. Det medførte siden, en diskussion blandt forældrekredsen i ugebrevet. Spændende
læsning må jeg sige, det ser vi gerne noget mere af! Men som sagt, sagde Bestyrelsen JA til dette
forældrearrangement, og vi glæder os til det løber af stablen den 23. August her på Friskolen. Jeg vil gerne
opfordre til, når dirigenten finder det belejligt, at vi senere får en debat om initiativet.
I det hele taget skal vi nok til at vende os til at tingene ikke blive ved med at være som de plejer. Årsagen er
simpel: Skolen er blevet stor. Især elevtallet men også de fysiske rammer. Vi er nu oppe på næsten 180
elever (og flere kan vi ikke rumme) og de fysiske rammer er vokset med godt 200 kvm. Vores elevtilgang er
stabil og ligeså er vore økonomi. Vi har moderniseret alle klasselokalerne, og skal nu til at se på
faglokalerne, som i den grad trænger.
Jeg føler, at skolen har forandret sig de sidste 5-6 år, ikke kun de førnævnte ting, men også
forældrekredsens holdning og engagement har ændret sig. Vi er ikke længere en lille fattig protestskole, der
ikke ved, om det kan bære i morgen. Derfor venter der mange spændende diskussioner i bestyrelsen i den
kommende periode, om store investeringer, om rollefordelingen i ledelsen og administrationen og mange
flere spænde beslutninger der vil bringe Friskolen videre frem som et godt og det rigtige alternativ til de
store kommunale ”Centralskoler”.

