
INFORMATION FRA
FRISKOLEBESTYRELSEN

Maj 2005

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UHRE FRISKOLE

Tid og Sted: Mandag d. 18 April 2005 på Uhre Skole

Der er mødt ca. 50 personer op denne aften.
Bestyrelsesformand Kai Vium byder velkommen.

VALG AF DIRIGENT

Søren Brandt vælges som dirigent.

BESTYRELSENS BERETNING

Der er tale om en historisk begivenhed – Uhre Friskoles første ordinære
generalforsamling.
Kai opsummerer årets gang siden den stiftende generalforsamling sidste år:

- Skolen lejes indtil August 2008 – herefter købes den til Kr. 7,4 mio. Betingelserne i
lejeperioden er de samme.

- Vi har modtaget et årligt beløb fra kommunen på Kr. 250.000 til fripladser i skole og
SFO.

- En aftale med kommunen omkring biblioteket er på vej.
- Kent Lykke er ansat som skoleleder.
- Der er afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger. Den ene med formål at

ansætte Kent – og begge gange for at bekræfte diverse vedtægtsændringer iht.
krav fra Undervisningsministeriet.

- Der er blevet arbejdet med skolens indhold – herunder en beskrivelse af skolens
hverdag.

- Der er løbende arbejdet med hjemmesiden – en helt ny version er netop lagt ud.
- Der er udsendt månedlige informationsbreve.
- Der er gennemført en ´valgkampagne´ for at gøre opmærksom på skolen.

Kampagnen indeholdt opsætning af plakater i Brande/omegn, en
informationsdag på byens torve samt et åbent hus arrangement på
skolen.

- Der blev i den forbindelse rettet en stor tak til den række af sponsorer,
som muliggjorde dette.

Elever og klasser

8 klasse
Friskolen vil have en 8 klasse.
Der vil senere kunne tages stilling til en evt. 9 klasse, hvis interessen er til stede.
Et møde med bestyrelsen blev afholdt med den kommende 8 klasse, hvor eleverne havde
mulighed for at fremlægge deres forventninger, ønsker og drømme i forhold til et attraktivt
8 skoleår
Indskrevne elever
Der er indskrevet i alt 144 elever – fordelt på klasserne som følger:



Bhkl 17 elever
1. Kl 12 elever
2. Kl 16 elever
3. Kl 14 elever
4. Kl 14 elever
5. Kl 22 elever
6. Kl 18 elever
7. Kl 11 elever
8. Kl 20 elever

Fripladser

Der er tildelt et antal fripladser.
Denne opgave varetages af skolelederen og bestyrels

Bus Transport

Alle børn vil blive transporteret som nu.

Ansættelser

Stillingerne har været opslået, og al personale er nu a
Uhre Friskoles kommende personalegruppe ser ud so
Bhkl Signe Møbjerg
1. Kl Bente Gasbjerg & Jannie Jakobsen
2. Kl Annegrethe Lundgaard
3. Kl Stine Christensen & Carsten Løwe
4. Kl Liselotte Pedersen
5. Kl Grethe Nickelsen
6. Kl Marianne Schandorf
7. Kl Christina Jensen
8. Kl Christian Mygh

Endvidere er Jette Iversen ansat til varetagelse af evt
Mht. personalet til SFO er der netop foretaget en und
SFO, og der vil i løbet af kort tid ansættes personale

Fortælletimer / Fællestimer

Et nyt tiltag i friskolen.
Alle elever møder 7 45, hvor dagen begynder med mo
De tilbageblivende ca. 30 minutter dedikeres til fortæl
2 klasser i dette tidsrum. Timerne vil indeholde eleme
Samfundsfag og Filosofi.

Skolestart

Første skoledag på Uhre Friskole bliver Torsdag d. 11

Indvielsesfest
Fredag d. 26. August kl. 15 00 holder vi indvielsesfes
Pr. 10. maj ser tallene således ud:
Bh 17 elever
1. 12 elever
2. 16 elever
3. 14 elever
4. 14 elever
5. 21 elever
6. 18 elever
7. 13 elever
8. 20 elever
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I alt 145 elever



30 mandsgruppen

Gruppen er endnu aktiv og har ydet stor hjælp i en række sammenhænge.
Gruppen er åben for alle, som har lyst til at give en hjælpende hånd.

Støttekreds

Etablering af en støttekreds er på vej.

Kai slutter af med håbet om, at vi må få en glad skole, hvor nærvær, tryghed og overskud
vil være kendetegnende.

Ligeledes rettes der en tak til forældre og ansatte for den tillid, de har vist skolen.

BUDGET

Da skolen endnu ikke har haft indtægter eller udgifter, fremlægges der ikke noget
regnskab, men i stedet et revideret budget.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

3 stemmetællere vælges, og der gives mulighed for skriftligt at opstille kandidater. Der
modtages ingen forslag.
Kai Vium, Anders Jensen, Else Kristensen og Tina Larsen fra den nuværende bestyrelse
er på valg. De genvælges.

Bestyrelsen har efterfølgende på Bestyrelsesmødet d. 9.5.05 konstitueret sig som flg.:

Formand: Kai Vium
Næstformand: Anna Dupont
Kasser: Per Hansen
Sekretær: Tina Larsen

VALG AF SUPPLEANTER

Ingen nye kandidater opstilles.
Maybrith Axelsen og Ivan Iversen er på valg, og genvælges begge.

VALG AF TILSYNSFØRENDE

Bestyrelsen indstiller Arne Ørtved, som vælges.

INDKOMNE FORSLAG
Ingen.

Generalforsamlingen afsluttes med et indlæg af Knud Nørregaard. Friskoleleder i Kolding
og oprindelig fra Uhre.

Se Knuds tale til generalforsamlingen på www.uhrefriskole.dk

http://www.uhrefriskole.dk/

