
 

  



 

Da jeg læste Frederiks digt, var jeg ikke tvivl om at, hvis han gav mig lov, så ville jeg 

bruge det som indledning til årsberetningen 2011. Mange gange forfalder man til at 

hente inspiration hos filosoffer, stand up’ere eller andre pinger, når man skal sige 

noget smart som indledning. Men hvorfor gå over åen efter vand? Her var 

inspirationen, lige for næsen af mig og produceret af en af eleverne. Det er jo en 

gave. 

Digtet udstråler en harmoni, en glæde og en tillid, som jo lige nøjagtig er det vi 

møjsommeligt prøver at skabe på Uhre Friskole hver eneste dag. En harmoni, der 

skal være grundlaget for det elever er sat i verden for, nemlig at lære – at gå i skole 

for at lære noget. 

Der ender op som livet, siger Frederik. Sjovt nok elsker jeg dig. Sjovt nok gør du mig 

glad, fortsætter han om hverdagen. 

Det er en hyldest til 200 skoledage. En hyldest til klassekammerater og alle andre 

elever på Uhre Friskole. En hyldest til de lærere, der hver dag har forberedt sig på at 

bibringe elever nyttig og brugbar viden. 

Jeg tager det som en hyldest til os alle. Tak for det Frederik. 

Det bringer mig til at snakke lidt om, hvad jeg holder af ved min hverdag. 

Sidste generalforsamling blev jeg skoset for ikke at anvende ny teknologi. Det vil jeg 

så råde bod på. 

 

Jeg vil fortælle om, hvad jeg 

holder af ved min hverdag: 

 

www.classtools.net/education-games-php/fruit_machine 

  



Velvidende, at jeg ikke får alle detaljer med, vil jeg kaste mig ud i det……. 

 

Besøg ude fra eller på friskolen: 

Besøg af ”Guldkonfirmanderne”. En flok glade mennesker, der for 50 år siden gik på Uhre-Kærby 

centralskole. Og som i vore nye rammer frydes ved gensynet af hinanden. 

Bedsteforældredage. Tilbagevendende tradition til stor stolthed og glæde for eleverne og deres 

bedsteforældre. 

Kampen om ”Det gyldne kompas”, hvor Asger i september tager initiativ til det årlige orienteringsløb for de 

fire af friskolerne i kommunen. 

1.+2. klasse afvikler en ”Fuldkornsdag” sammen med Familie og Samfund. Hvor Åse, Silke og Johanne 

kommer ag bager sammen med de små. 

Når Teamteateret spørger om de må komme om lave deres prøveforestilling på ”Min mormors Gebis” hos 

os, fordi de har hørt så godt om os. Jeg glemte at spørge dem fra hvem. Et pragtfuldt stykke med rim og 

remser. 

Når to unge piger, der har været i Nigeria, vil berige os med deres oplevelser. 

Når overbygningen i oktober har foredrag med trafikofre. 

 

 

 

Når vore erfaringer kan bruges af andre: 

Mange henvender sig til os, fordi vi gør en forskel.  

Vi har bl.a. haft besøg af Kragelund skole, der måske bliver en friskole. 

Jeg har været en aften i Fasterholt Forsamlingshus, for at fortælle om oprettelse af friskole. 

Ole og jeg har været i Filskov Forsamlingshus med det samme budskab. 

Skolen er medlem af NEIS, der er en del af Fonden for entreprenørskab og Young Enterprise. I November 

stod jeg som skoleleder som arrangør af en konference om entreprenørskab i undervisningen. 

Holstebro Friskole har været på besøg for at høre om markedsføring af friskoler. 

Brugen af Lego Serious Play bliver mere og mere udbygget og andre skoler gør flittigt brug af vores viden på 

dette område. Line, jeg og især Gitte fortæller ivrigt, her og der om materialet. 



Musikarrangementer: 

Vi har haft besøg af Vestjysk Musikensemble. Henrik Goldschmidt og de øvrige musikere leverede en 

oplevelse i verdensklasse. 

Op mod sommerferien gav Uhre Friskoles Venner  os alle en stompoplevelse med Jesper Falch. 

Vi lavede vores Efterårs CD med Lars Sørensen. Her gav Uhre Friskoles Venner også et bidrag. 

I december tog 3. og 4. klasse med RAMS til Ribe.  

2. december Stomp Show med Andreas, Thomas og Uffe. Andreas, der er JPA’s søn skulle bruge oplevelsen 

til en opgave på konservatoriet i Esbjerg. 

 

 

 

Støtteforeningen Uhre Friskoles Venner: 

Har givet nyt legetøj til sandkassen og i selve SFO. 

I har hjulpet til Cykelfræs.  

Serveret i forbindelse med Forældredage i uge tre. 

Holdt bestyrelsesmøde med skolens bestyrelse i september. 

Markedsført os på Uhre Marked. 

Og bidraget til musikarrangementer med Jesper Falch og Efterårs Cd’en. 

Cirkus den 27. maj med Cirkus Krone og Cirkus Charlie. 

 

 

Cykelfræs. 11. september 2010: 

Arrangementet gav næsten 100.000 kr. 

Der er indkøbt et elektrisk flygel. 

Der er givet et bidrag til multibanen. 

Og måske bliver der også til et udekøkken. 

 



Bestyrelsen i arbejdstøjet: 

Bestyrelsen har arbejdet med ansættelse. I efteråret med ansættelse af Linda. Og nu i foråret med 

ansættelse af Michael Pedersen. 

Madordningen har været analyseret. Margit og Tina har udformet spørgeskemaer, der blev uddelt i 

forbindelse med forældreugen. Resultaterne af disse besvarelser er ivrigt drøftet i bestyrelsen. 

Dette gælder også skolens frugtordning, som vi fik statsligstøtte til indtil 1. november, og som bestyrelsen 

har valgt at fortsætte skoleåret ud. 

I november inviterede bestyrelsen alle medarbejdere til Chris MacDonald i Herning. 

Byggeplanerne, sammenholdt med budgetterne er nok noget 

af det, der har fyldt mest. Ole vil komme ind på dette senere. 

 

Nålestikskampagne med de blå annoncer.  

Vi har længe gerne villet fortælle om, hvad der adskiller os fra  

mange andre skoler. Og i særdeleshed folkeskoler. 

Gennemgang af disse: 

 

Se nålestiksannoncerne på Uhre Friskoles hjemmeside. 

 

 

UJAMAA: 

Hele året har der i UJAMAA været artikler, der hyldede skolebladets 40 års jubilæum. 

Vi fik et dejligt rejsebrev fra Afrika. Det var fra Annemette Laursen, der tidligere har været elev på skolen. 

Vi modtager gerne endnu flere af disse rejsebreve fra elever, der udforsker verdenen. Så kender I nogen, 

der er på langfart, så sig til. 

 

 

www.uhrefriskole.dk : 

Ny hjemmeside har vi fået. Doris og hendes datter Mette har knoklet for at opnå det fine resultat. Takket 

være dem ligner vores hjemmeside ikke alle andre skolers hjemmeside. Også her skiller vi os ud 

Vi har indført Intranet. Dette er indført for personale. Senere er det  elevernes tur og efter sommerferien er 

det forældrenes tur. 



Større pædagogiske projekter 

Line stod i uge 39 i spidsen for en emneuge, der hed ”Mennesker og Maskiner ”, 

 5+6. klasse lavede en indsamling til ”Den store landsindsamling”. 15.000 kroner var resultatet og friskolen 

fik en plads på rulleteksten lørdag den 29. januar. 

CAMP med 9. klasse, hvor Bestseller, Sydbank og Frisørstuen havde stillet vores 9. klasse nogle 

problemstillinger, som de sammen med nogle studerende fra HHX i Ikast, efter 24 timers hårdt arbejde, gav 

et bud på løsningen af. 

First Lego League.  Valgholdet deltog i november, i den regionale konkurrence på HIH i Herning. Prinsesse 

Marie kom tilfældig forbi. I kan se videoen på hjemmesiden. Lidt blæret. 

Som en af de første friskoler i Danmark har vi tilmeldt os Folkeskolens Nationale test. Det er vores holdning, 

at der ligger meget god læring i test og at lærere og elever med test kan blive meget mere klar på, hvilke 

kundskaber eleverne på et givet tidspunkt er i besiddelse af. 

Innovaprisen, der er den kommunale afløser af Selvstændighedsfondens Pionerprisen blev afviklet den 12. 

april. 2. klasse og Vibeke vandt med der deres projekt ”Lease en ko”. Lige efter kom . klasse og Jette med 

”Den gamle Mølle i Uhre”. 

 

 

Fysiske rammer: 

Vi har holdt Indvielse af Multibanen. 

Erik er flyttet ind med alt sit happengut i pedelpaladset. 

Vi har fået nye vinduer i hele hovedbygningen.  

Og vi har fået etableret et tekøkken til de ældste på den øverste gang. 

 

 

 

SFO: 

Børns Vilkårs direktør Dorthe Lysgård skriver tak til Fritteren for deltagelse i Bag for en sag. SFo’ens bidrag 

til entreprenørskabsaktiviteter.  

De har afviklet Game Night, hvor der blev spillet på livet løs i Fritteren. 

 



Personale: 

Linda blev ansat i efteråret og søger nu sammen med Mads nye græsgange i Århus. 

Marianne, der er klasselærer i 1. klasse går på barsel.  Vibeke tager barselsvikariatet og er i træning efter at 

have haft Stines barselsvikariat i den nuværende 2. klasse. 

Arne skal videre med trækvognen og til at læse til lærer i Silkeborg. 

Lise er desværre stadig sygemeldt, men komme så ofte hun kan, Birthe er vikar for hende. 

Kamilla er stadig på barsel og har meldt sin tilbagekomst i november måned. Jette er indtil sommerferien 

ansat som vikar. 

Efter sommerferien starter Michael Pedersen. Han skal have sin gang mest i overbygningen og styrke især 

de naturvidenskabelige fag som fysik og matematik. 

 

 

 

Visioner: 

9. klasse. Vi håber og tror, at forældre i højere grad fremover ønsker et helt skoleforløb fra bh. klassen til 9. 

klasse på Uhre Friskole. Det er det vi hører i de mindre klasser. 

Som skole er det en fornøjelse at følge børnene hele vejen og få lov til, så at sige, at færdiggøre arbejdet 

med 9. klasses afgangsprøve. At krone værket med denne afslutning og så sende børnene videre til 

efterskoler, ungdomsuddannelser eller hvad de nu måtte ønske. 

Solcelleanlæg, så skolen kan blive selvforsynende med energi. Kombination men jordvarmeanlæg er oplagt. 

 

 

  



Jeg holder ikke af:………. 

Måske som signal om den nye undervisningsministers handlekraft eller i lyset af det forstående valg, har 

regeringen endnu engang fremsat et lovforslag til ændring af friskoleloven. 

Det drejer sig om etableringen af en integrationspulje på 20 mill svarende til 205 krone pr. Uanstændigt set 

i relation til dispositionsbegrænsning, nedsættelse af koblingsprocenter fra 75-71% samt alle øvrige 

økonomiske begrænsninger på friskoleområdet. Mange store privatskoler og friskoler i de store byer kan 

kompensere ved at optage flere elever. Denne mulighed er ikke til stede for små landfriskoler, der i 

forvejen har alle eleverne fra det lokale område. 

Meget forståelse var der ikke fra den tidligere minister. Hun sagde i et interview følgende: ”Min forventning 

er, at der altid bliver talt meget, når besparelserne bliver vedtaget, men når vi ser de endelige budgetter, så 

er de slet ikke udmøntet. Friskolerne kan jo vælge at hente pengene ind på forældrebetalingen. Det er jo 

bare et spørgsmål for forældrene om at prioritere. Det gør man jo også med valg af bil” (Viborg Stifts 

Folkeblad 5. feb.) 

Det drejer sig også om nationale test, hvor det nu som en del af det almindelige tilsyn skal være muligt at 

pålægge udvalgte skoler at deltage i nationale test indenfor dansk. Denne del anfægter mig ikke, da test i 

mine øjne ikke er obskøne, men blot endnu et middel til at blive klogere på, hvor eleverne befinder sig rent 

kundskabsmæssigt.  

Det eneste sted, hvor koblingen til folkeskolen bliver mindre og mindre er statstilskuddet. Det bliver mindre 

og mindre til trods for, at der skal løses flere og flere opgaver. 

Jeg bryder mig heller ikke om, når vore forældre og elever møder en fantastisk arrogant behandling fra 

kommunal side. Vi må konstatere, at der er blevet langt fra borgerne til politikerne og embedsmændene. 

 

Tak til bestyrelsen og medarbejdere for et godt samarbejde i dette år. Tusind 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 næsten lige så godt som jeg 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.  

I er vores vigtigste ambassadører. 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.  



 

 

Hvor er det privilegeret at være en del af en organisation, hvor hverdagen er så spraglet, så facetteret og så 

spændende. 

Jeg vil i forlængelse af Frederiks digt slutte af med lidt fra Dan Türell’s digt om hverdagen. 

”Jeg holder af hverdagen.  

Jeg er vild med den.  

Hold da helt ferie, hvor jeg holder af hverdagen.  

Jeg holder stinkende meget af hverdagen” 

Tak for ordet. 

Kent og bestyrelsen.  



 

Bh-2. klasse har cykellejr med Nulle og Vera Vaskespand 

Motionsdag 

Førstehjælp med Morten Patcrelek. Maj. 8. klasse 

26. nov. Julefeature 

Venølejr 5. klasse 

Støvsugerbanden. 8 kl. Prag 

Uhre Ungdomsklub 

Dec. Januar kunstudstilling med Diana Åby. Lykke solgt lige for næsen af mig. ØV 

 


