
Uhre Friskole Generalforsamling 2021  

Formandens beretning 

Tak til alle for at møde op deltage i årets generalforsamling. Kig på folk. 😊 

Ja, sikke et år det har været. 😊  

Jeg har jo været så heldig at blive valgt ind i Uhre friskoles bestyrelse og ikke nok 

med at jeg blev valgt ind i bestyrelsen. Jeg blev efterfølgende under konstituering 

valgt til formand. Jeg takkede ja til udnævnelsen vel vidende at det vil blive nogle 

meget svære sko at udfylde efter at Margit jo havde siddet trofast på posten i 

mange år. Jeg har heldigvis store fødder og går ikke i små sko. 😊 

Men nu skal det her jo ikke dreje sig om skostørrelser. 😊 

I husker jo nok tydeligt mit pitch til sidste års generalforsamling om hvorfor jeg 

ønskede at komme i bestyrelsen. Men til dem der eventuelt er nye. 😊 Så var det 

fordi jeg havde et ønske om at få et indblik i hvilke kræfter der lå til grund for at en 

lille by i, ja…lad os bare kalde det udkantsdanmark kunne have en så helt igennem 

fantastisk skole. 

Det indblik har jeg fået og det vil jeg, på min egen klodsede måde, prøve at komme 

nærmere ind på nu.😊 

Overskriften på året bliver jo nok, som I sikkert DESVÆRRE er ved at være vant 

til: CORONA, eller COVID-19.  

En mørk tid, hvor alle har oplevet et enormt stort pres.  

Børn der kun må lege i bobler, bestående af få udvalgte. Forældre der ikke må 

komme på arbejde og skal tage sig af børnene alt imens de skal passe deres arbejde 

hjemmefra. 

Familier der ikke kan mødes pga. særlige hensyn. 

Aflysninger i massevis. 

Ja, selv nu, hvor vi til generalforsamlingen ikke engang må sidde tæt sammen og 

opleve det fællesskab, som er et af kendetegnende for Friskolen.  

Man kunne blive ved med remse alt bøvlet op der har været og fortsat er her under 

pandemien. 



Personalet, ledelsen og bestyrelsen har ligeledes mærket frustrationerne. For her på 

Uhre friskole er der ”højt til loftet, plads, mulighed og overskud til at gøre lidt 

ekstra for eleverne” og det skal jeg da lige love for at der har været behov for. 

Pludselig er der, og det er ikke kun med ”jævne mellemrum”, men nærmere ”tit og 

ofte” kommet nye retningslinjer omkring hvad vi må og ikke må. og jeg må 

personligt og sikkert også på resten af bestyrelsens vegne sige at det har været 

IMPONERENDE og INSPIRERENDE at se og opleve den 

FORANDRINGSVILLIGHED og det DRIVE Uhre Friskole besidder.  

Hvor har det bare været fedt at opleve Uhre Friskoles kærlighed til vores børn og 

bekymring for børnenes trivsel. Ja det skinner tydeligt igennem at for de ansatte 

her på Uhre friskole er det ikke ”bare” et arbejde, men et kald. 

Der var engang en klog mand der sagde: ”medarbejdere er ikke imod forandringer, 

de er imod selv at blive forandret” så hvis man skal tro på ham, så handler det om 

at inddrage medarbejderne, og sikre at de har indflydelse på forandringen. Til det 

må jeg sige at når der som her på Uhre Friskole er tale om medarbejdere der 

udlever et kald, så er der ikke tale om at inddrage dem i forandringen. Nej her på 

stedet læner de sig ikke tilbage og venter. De tager arbejdstøjet og Ja-hatten på, 

tager styringen og siger ”YES, WE CAN” Hvis I kan huske sårn en lille 

lækkerbisken. 😊  

På grund af de nuværende retningslinjer og for at gøre plads til så mange forældre 

som muligt, så er personalet her desværre ikke, Men der skal alligevel, her fra 

bestyrelsen skal lyde et kæmpe tak for indsatsen i året 2020, hvor der har været 

behov for en særlig indsats.  Skal vi ikke lige give dem en hånd. 😊 

Der er selvfølgelig også sket andre ting. 

Elevrådet havde et ønske om en Antonius-mur. BUM, så var der en mur.  

Poolen er blevet repareret. Åh JA hvor vi drømmer om varme himmelstrøg og en 

pool, nå nej vent, det er til ungerne, men de skal jo også have det godt. 😊  

Der er kommet mere varme til hallen, hvor anlægget jo lige var i det mindste. 

Luft/luft varmepumpe anlæg, hvor driftsomkostninger holdes ned da vi jo har 

solceller på taget. 

Uhrskoven er oppe og køre for fuldt drøn. Sikke en succes den er. Fedt! 

Der er kommet en skaterbane på skolen. Til skolen OG UHRE BY. 



Promovering af Uhrefriskole er ved at blive opfrisket med nye billeder og små film. 

Derudover har bestyrelsen haft en kontinuerlig dialog med Uhre idrætsforening om 

tiltag der har til henblik at styrke lokalsamfundet. Tak til Uhre idrætsforening for 

samarbejdet, som vi selvfølgelig meget gerne vil fortsætte med. 😊 

MEN. Ikke alt har været sårn lige til. 

Vi har også måtte forholde sig til en kommunal beslutning om at ville sløjfe 

busdriften til uhrefriskole, eller måske mere en agenda der hedder at privatisere 

busdriften. For at beholde busdriften i sit nuværende format har vi måtte punge ud 

med en ikke ubetydelig sum penge. Dertil skal der dog lige knyttes en kommentar 

om at diskussionen omkring næste års busdrift lige er begyndt, så det kan I jo lige 

tænke lidt over, når der er kommunalvalg i den nærmeste fremtid. 😊 

Af andre, store ting, bestyrelsen har måtte tage stilling til, så har I jo nok alle 

erfaret på den ene eller anden måde, at vores kære skoleleder Kent, har valgt at gå 

på pension. Jeg har ikke kendskab til en anden så veltrimmet skole som du har 

været med til at skabe eller forme igennem tro tjeneste, de sidste mange årtier.  

Tak for indsatsen den er yderst værdsat og din pension er fuldt ud fortjent. Men 

som jeg har hørt nogen sige, kunne du ikke lige ha’ ventet til mit barn var færdig. 

😊 (7-8år mere) 😊 

Processen med at finde en ny skoleleder blev sat i gang og HELDIGVIS har vi 

medlemmer i bestyrelsen der er professionelle indenfor den proces. Vi formede et 

ansættelsesudvalg og sammen med nøglepersonalet, har de sammen kørt en skrap 

udvælgelsesproces og fundet frem til kandidaten der vil kunne løfte opgaven. Det 

vender vi tilbage til som næste punkt på dagsordenen, hvis jeg ikke tager fejl. 😊 

En spændende tid venter forude og personligt glæder jeg mig til at følge-og være 

en del af Uhre friskole i fremtiden, for sikke da en fantastisk skole med højt til 

loftet, plads, mulighed og overskud til at gøre lidt ekstra for eleverne og 

forhåbentlig komme mere retur til et ”normalt samfund” uden alle de frustrerende 

restriktioner. 😊 

Tak. 


