
Skolelederens beretning til generalforsamlingen 

Uhre Friskole den 17. april 2013. 
 

Et orkester kan spille klassisk eller jazz for nu at tage to yderpunkter. 

Klassisk med de stive rammer og rytmer, med de lidt arrogante former og forfinet 

stil. 

Eller det kan spille jazz med plads til improvisationer, hvor den enkelte musiker fra 

tid til anden kan komme i fokus med netop sit instrument og være den, der viser sin 

kvalitet og berettigelse i det fælles projekt. 

 

Dirigenten er ham, der holder sammen på trådene, den der sætter takten og er 

ansvarlig for helhedsudtrykket eller helhedsindtrykket om man vil.  

Han er den, der har ansvaret for, at orkesterets musikere yder deres bedste til det 

fælles projekt at fremføre et musikstykke eller i overført betydning “at få en friskole 

til at køre – og køre godt.” 

Han er den, der tolker komponistens / bestyrelsens nodeblade og lytter og kommer 

med gode råd og vejledning til den musiker, der ikke følger takten og måske en gang 

imellem spiller en smule falsk. 

Han er den der opmuntrer og sætter pejlemærker for, hvor musikken skal bevæge sig 

hen og i hvilket tempo, det skal ske. 

 

Vel har der været en harpe eller to, der skulle stemmes. 

Vel har der været udskiftning i blandt musikerne. 

Måske har der til tider været tvivl om, hvem der skulle spille 1. violin. 

Vel er det sket, at dirigenten en sjælden gang ikke har kendt sit partitur godt nok 

eller, at der af andre årsager er spillet falsk. 

Vel har andre givet dirigenten en ”lammer”, der har gjort, at bevægelsesfriheden med 

taktstokken ikke har været fri og uanstrengt. 

 

Men det er min klare overbevisning, at tingene heldigvis oftest er blevet afklaret i 

øverummet. 

Når først koncerterne har skullet løbe af stabelen, har alle gjort deres bedste, holdt 

takten og tonen, og der er fremført musikstykker på Uhre Friskole, der ikke bare har 

kunnet løfte orkesteret, men også stykker, som komponisterne har kunnet være stolte 

af  fortolkningen af.  

 

Det er jo netop det, der kendetegner et godt orkester. Individuelle musikere, der er 

stærke på hver deres instrument, men som ikke glemmer, at de indgår i et fællesskab 

og en helhed. At du er en del, men verden er hel. 

 

Et orkester er faktisk et godt billede på vores skole. 

Dirigenten, skolederen, når vi taler skolen. Dirigenten, læreren, når vi taler klassen. 

Dirigenten, formanden, når vi taler bestyrelsen. 

Noderne er stoffet, der skal læres eller udviklingen, der skal fremmes. Komponisten 

kunne f.eks. være bestyrelsen. 

Taktstokken er reglerne. 



Individ og fællesskab.  

O.s.v. 

O.s.v. 

Sammen har alle vi med interesse for Uhre Friskole spillet fagligt svære stykker, hvor 

der har været sat kryds foran ledelse, teamsamarbejde, entreprenørskab, 

byggeprojekter, uddelegering af ansvar og kompetence, analyser og jeg kunne blive 

ved.  

Sammen har vi fået Uhre Friskole til at swinge og fået den til at lyde af meget mere 

end rådhusklokkerne. 

Vi har vist, at vi er en friskole, der kan og vil. Til glæde for både jer selv og for de 

børn og forældre, I har draget omsorg for. 

 

Det er lækkert, når vore musikstykker kan være til inspiration for andre: 

Når vi kan have praktikanter fra både pædagogseminarium i Jelling og 

lærerseminarierne i Ollerup, Jelling og Nørre Nissum. Vi får her rigtig 

gode ambassadører for vores friskole. 

Når LAG afvikler deres generalforsamling hos os. 

Vi hjælper Jelling Friskole, Filskov Friskole. 

Velling Friskole har haft pædagogisk dag og overnattet her. 

 

En forening, der virkelig spiller med – en slags samspil, kan man vel næsten 

kalde det, er Uhre Friskoles Venner: 

De arrangerer musikaften med Jørn Peter Andersen. 

De går med i planlægningen af Hobby og Fritid, så den som fugl Fønix 

kan opstår i september 2013. 

Foredragsaften med Karin Torp. 

Tilskud til Camp for 9. klasse sammen med teambuildingfirmaet 

Fieldmore. 

Tilskud til muleposer. 

Tilskud til rutsjebane.  

Tilskud til Danfosstur, som desværre blev aflyst. 

Tilskud til ombygning. 

Hjælp ved Cykelfræset i september. 

De laver kaffe til forældredagene. 

 De står troligt på Uhre Marked. 

Tak til jer kære venner! 

 Overalt slår I på tromme for os!! 

 

Entreprenørskab har været et af mesterværkerne i ”Orkester Uhre Friskole”:  

”Bølger i hverdagen”. Her har vi 31 projekter tilmeldt. Vel flere en det 

samlede kommunale skolevæsen til sammen. 

Campideen videreudvikles. 



Der har i løbet af året være fantastiske forløb på alle klassetrin. 

Spændende lige fra at 5. klasse hjælper Den gamle Mølle med en 

hjemmeside til 7. klasse laver spil med 0. klasse. 

Jeg vil ikke her nævne alle forløbene. De er så glimrende løbende blevet 

beskrevet i vort fantastiske skoleblad, UJAMAA. 

Jeg er stolt over vort pædagogiske udviklingsprogram omkring 

Entreprenørskab, som sammen med LEGO er to solide pædagogiske ben 

her på stedet.. 

 

Ensemblet SFO, står for Super Flot Opførelse.  

I Bager og bager og bager for en sag. 

I laver perledage og andre temadage. 

Tager i svømmehallen. 

Laver Fritterfest. 

 Bølger i hverdagen   

Miniklub er startet for de ældste i SFO 

 Jeres planer er synliggjorte. 

 FritterCafe er nu oblgatorisk for alle i SFO. 

 

Når musik bliver til billeder: 

 Vi har fået lavet en helt ny billedserie. Lone Barkholt. 

 De små blå debatindlæg ”Ind i debatten”. 

 Helsidet annonce i Brande Bladet med de tvistede skoleord. 

 

Det er sød musik i mine ører: 

Når 11 børn starter i vores førskolegruppe her om nogle få dage.  

Når 7. klasse endnu engang vil lave julehistorie for alle de andre elever. 

Når 8. kl. stadig vil lave juletræstur for deres mindre kammerater. 

Når 4. kl. drenge og piger, vil være luciabrude 

Når 6. kl. igen og igen sørger for, at der over skærmen ruller ”Eleverne på 

Uhre Friskole” i forbindelse med Danmarksindsamlingen. Helt af sig selv 

tager de initiativet.  

Når alle børn og voksne er udklædte til fastelavn. 

Når 6. klasse holder julemarked i købmandsgården. 

Når vi kan hente rigtig mange penge i sponsorater. Man støtter ikke 

noget, der går skidt! Lige fra Stubkjær til LAG. 

Når Jytte siger tak for opmærksomheden ved hendes 60 års fødselsdag 

ved at invitere hele personalet på en tur til Sønderjylland. 

Når jeg på Uhre Friskoles vegne kan mødes med andre bidragsmodtagere 

i Herning Kongrescenter ved Nordea’s årsmøde. 



Når vi her til efteråret skal lave en konference for andre fri-, efter og 

højskoleler sammen med Kreativitet i skolen, som er et nyt netværk under 

de frie skoler. 

Når store og små morer sig til skolefesten. 

Når Heike, Marlenes og Simons mor, holder lanternefest i byen. 

Når guldkonfirmanderne med Inga i spidsen har en hyggelig dag hos os. 

Og ligeså med årgang 64. 

Når lærerne på skift kommer til bestyrelsesmøderne og stolt fortæller om 

”netop deres fag”. 

 

Vores nye koncertsal: 

Se jer blot omkring i dette smukke rum. Det er ikke blot smukt, det er 

også brugbart. Hver dag er der morgensang og hver dag ser jeg grupper af 

elever sidde i grupper rundt om i lokalet og arbejde. 

Forstyrrer de ikke hinanden? Nej, for arkitekten har tænkt sig rigtig godt 

om fra starten, så rummet er lydmæssigt helt uovertruffent. 

Vi har for første gang fejret jul her i salen. Familie og Samfund har 

afviklet juletræsfest for egnens børn. 

 Kyndelmisse den 4. februar. 

 Sangaften med Jørn Peter. 

 

Jeg er dybt taknemmelig når de gamle instrumenter dukker op: 

Når Liselotte vander blomster og fortæller.  

Når Asger igen og igen arrangerer ”Kampen om det gyldne kompas” for 

friskolerne i kommunen. 

 

Næste år skal vi øve lidt mere: 

Bestyrelsen har bevilget en ekstra engelsk og en ekstra tysktime til 7. 8. 

og 9. klasser. 

 Valgfag i 4. til 6. klasse. 

 Lego Mindstorm i 7. klasse og FLL i 8. klasse. 

 

Tak til bestyrelsen og medarbejdere for et godt samarbejde i dette år. Tusind tak til 

jer for jeres indsats.  

Jeg håber I som forældre synes at Uhre Friskole fungerer godt. 

Jeg siger det år efter år. Det er vigtigt og jeg mener: 

”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. 

 

Hvor er det privilegeret at være en del af en organisation, der er så spillevende og 

velspillende 

Tak for ordet….. 


