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Beretning – bestyrelsens beretning

1. General forsamlingen i aften er den første siden skolen startede sidste sommer for knap et
skoleår siden
 Det er rigtig spændende nu kan vi begynde at ane hvad Uhre Friskole er for en størrelse
 Temaet for beretningen er en rød tråd igennem året fra sidste generalforsamling.

April / maj
2. Generalforsamlingen 2005

 Det var bla der alle lærer blev præcenteret
 Valgt en bestyrelse som konstituerede sig med

Mig selv - formand
Anna – næstform
Per - kasserer
Tina - sekretær
Else – Anders – Karlo – menig medlemmer

Ivan og Majbritt var suppleanter
 Der skete en rokade i maj hvor Per gik ud af bestyrelsen og Ivan kom ind
 Anders blev kasserer
 Det er så den bestyrelse der har ageret indtil i dag

3. Vi besluttede i bestyrelsen at prioriterer samarbejdet ansatte / bestyrelse højt
 En af tiltagene er at min 2 gange årligt vil arrangerer et fælles samling under en eller

anden form – behøver ikke direkte at hænge sammen med skole livet
 Vi var i foråret 2005 rundt på bedste safari vis i Peter Sørensens plantage – det var sjovt

Bogstaveligt blev vi rystet sammen
 En anden tur omkring jul var pilefletning

4. Apropos Safari så fik vi bus planerne fra kommunen og her ku man heller ikke altid regne
at der lige var en bus der passede – det var især i Skærlund den var gal –

 Heldigvis var der andre end bestyrelsen der tog affære – og det ser ud til at der er blevet
lyttet

 Planen er i høring nu – vi håber den går igennem.
4. Aftalen med kommunen ang kommunal støttede fripladser kom på plads.

 Da det hed Uhre skole havde kommunen en udgift på ca 300 t kr årlig til fripladsstøtte
i SFO en

 Kommunen bevilgede 250 t kr til Friskolen på de præmisser at ingen bliver tvunget væk
fra Friskolen pga. økonomien.

 Det er en god forretning og klog beslutning fra kommunens side – men det er ikke noget
de skal - det skal søges årligt og vi håber kommunen stadig er lige så snus fornuftig
selvom den bliver større.
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5. Personalet i SFOen blev ansat
 Dorthe – Inge – Kenneth

august
6. Der kom gang i skolen – første skoledag.

 Flaghejsning – trompetspil – taler – æbler i klasserne Det var festlig
 Der var nye ansigter både store og små
 De store havde tyvstartet med nogle dage med planlægning – så der var en dejlig ro og

styr på opstarten

7. Indvielsen af Uhre Friskole d 26 aug
 Cirkus Charlie med forstærkning fra skolelederen - en forestilling et rigtig festlig og

godt forløb – de kommer til sommer igen
 Vi havde en officiel reception med jeg synes det blev gjort med maner

8. Skolens image er alt afgørende
 Den kommer ikke af sig selv ( det er kun Lommeuld )
 Den bliver skabt på mange fronter – alt afgørende er helt naturlig jer ansattes indsats

( den vender jeg tilbage til )
 En anden front er det vi aktiv gør udadtil – jeg vil nævne nogle af de ting der er blevet

gjort
1. I september var der ind pendler dag på torvet – vi var på torvet med en stand
2. En stor del af foreningerne i området er inviteret til at se og bruge skolen en aften

Rotary – ymen klub og Round tabel har været her. Morgensang – rundvisning – Kent gir
et foredrag

3. Vi har inviteret rep fra den ny kommune – Kismeyer mm kommer i maj
3a Der er lejet et lille udstillings vindu i Brande som bliver udsmykket snart
3. Artikler i aviserne og forskellige tidsskrifter.
5. Vi har drøftet en form for fremstød på de større firmaer i Brande kommune

Det skal tilføjes – på godt jysk - at Kent ikke har en uvæsentlig part i
ideerne og udførslen .

Et godt image er guld værd og det er en sårbar størrelse der skal plejes.
Vi må dog aldrig ligge under for ”det gode ry”- skal der tages en nødvendig men
upopulær beslutning så skal det gøres -
Det er naiv at tro at et firma af den her karat kan drives til alles bedste - på langt sigt
uden at der tages beslutninger som giver vores image et dyk på kort sigt.

Nok om Image
9. Et arrangement vi er rigtig glade for er fyraftens sang

 Det er Arne Ørtved der er primus motor for det
 Det har fyldt skolegården og sfoen mange fredage i vinterens løb
 Sæsonen var slut i fredags ?
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10. Langt hovedparten af friskolernes økonomi kommer fra staten
 Kommer der indgreb / nedskæringer fra den side har det stor effekt

og en af Bertel Harders oprindelige forslag ang nedskæringer til transport var
ødelæggende for mange mindre fri skoler på landet hvor transporten betyder meget.

 Forslaget er blevet en del fortyndet og har ikke lige her og nu betydning for os
da vi har en aftale med kommunen – kommunen får det vi får fra staten så kører vore
elever med

dec

11. Vi kom til før jul
 Der var et ønske fra ledelsen / ansatte om bærbare computere
 Efter konsultation med revisoren blev det besluttet til 7 og 8 årgang
 Det er mange penge – men vi hør det som en stor succes og et stort løft

12. Der blev også taget skridt til at udleje ”Asgers hus”
 Den blev renoveret – malet – el - ny køkken – afhøvlet gulve – iso kærn
 Det bliver ikke betalt tilbage hverken over 2 eller 3 år men huset holder længere end det
 hvis ikke vi havde gjort noget vil den forfalde og koste os lidt hvert år

13. Det allervigtigste er børnene
 Indskrivning til BH klassen – 18 børn – det er lige ideal tallet - det er rigtig godt og et

tegn på vi har fået godt fat.

14. En overbygning også med 9 klasse har været nævnt før
 Vi overvejer det og er ikke kommet til en beslutning
 Hvis det bliver aktuelt er det nok nuværende 5 eller 6 klasse der får budet

15. En lille detalje jeg synes der er meget symbolik i er når i kommer fra Brande
 Lige i T krydset har Brande kommune sat et godt solidt ny skilt op hvor der står

” Uhre Friskole ”
 Den er af jern og er kalkuleret til at holde i mange år –
 Det er rart at der er nogen – også ved kommunen - der tror på at Uhre Friskole er

kommet for at blive

jan

16. Hovedrengøring – normalt før jul men !
 ca 30 forældre gjorde rent – det gik rigtig godt – det var flot

17. Forældre uge – tak for fremmødet – det var en god uge
 Sikkert forvirrende for lærerne men i tog det pænt
 En festlig afslutning i salen
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18. I den ny stor kommune er der i alt 4 Friskoler
 Klovborg Gludsted Thorlund og Uhre Friskole
 Der er taget spæde skridt til øget samarbejde –

Til slut

19.
 Tak til jer forældre – for at i viser skolen den store tillid i er grundlaget
 Tak til jer ansatte – i gør et hammer godt job – bliv ved med det

brug hinanden – respekter hinanden – det er det der gør stedet til en lige så god
arbejdsplads som i har fortjent

 En stor tak og kado til dig Kent - du har ydet en enormt indsats under opstarten
Du er ihærdig – ide rig – en rigtig dygtig leder som vi er meget stolte af
Tak for samarbejdet i bestyrelsen
Tak for indsatsen

 Tak til mine kollegaer i bestyrelsen for godt samarbejde både dem der har været - dem
der er - og dig Karlo der overlader posten til andre – tak for samarbejdet og gode råd.

Min konklusionen er - hvis man kan tillade at konkludere samlet på en sådan vidtfavnende
firma som Uhre Friskole –
at I ansatte formår at skabe en skole hvorom der står respekt, hvor der læres noget og hvor
der er glade elever.
Formår vi at holde standarden på alt så er der en Uhre Friskole langt ud i fremtiden

Tak for ordet


