
Generalforsamling 24. april 2008 – beretning v/ Anna Dupont 
 
 
Tak for ordret. 
 
Et bestyrelsesår er gået – jeg vil nu forsøge at give forsamlingen et indblik 
i, hvad bestyrelsen har arbejdet med. 
 
Bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen den 26.4.2007, var den 
14. maj, her konstituerede bestyrelsen sig. Der blev bestemt mødedatoer 
for det kommende år. 
 
Uhre Friskole er i stadig god udvikling, elevtallet er p.t. 156, vi har måttet 
sige nej til elever, da vi ikke kan rumme dem p.t. Det er svært at sige nej, 
men hver enkelt elev er blevet behandlet af bestyrelsen i samråd med 
ledelsen. Det har resulteret i en venteliste – da vi jo gerne vil have plads til 
så mange som muligt. 
 
Angående lærersituationen, så var der ansættelsessamler i november 2007, 
da Jannie skulle på barsel – vi havde den glæde at der var 7 ansøgninger til 
stillingen – hvilket vi var meget tilfredse med, da det på landsplan er svært 
at få kvalificerede ansøgninger. Det blev Gitte Ærø som blev ansat. 
Øvrige personaleændringer og rokeringer vil Kent komme ind på i hans 
beretning. 
 
Vi har haft et meget travlt men spændende år. 
Det første som skulle planlægges var Kent’s 50 års fødselsdag. Det blev til 
en utrolig dejlig dag. Eleverne var også med lige fra morgenen, da det var 
Kent’s store ønske at eleverne skulle værre med til at fejre ham. Her vil jeg 
gerne takke støtteforeningen for hjælpen til at afvikle dagen. 
 
Omkring elevrådet, fornemmer jeg helt klart, at i takt med at vi har fået 
flere ældre elever, bliver de mere deltagende i arbejdet – bl.a. har de 
sammen med Udviklingsrådet, Uhre GIF, Friskolens venner og bestyrelsen 
sat gang i etablering af en multibane. 
 



SFO er i stadig udvikling med ca. 60 daglig brugere. Den er utrolig 
velfungerende –der bliver afholdt mange ting bl.a. på grund af en meget 
aktiv personalegruppe. Der er stor succes med skolemaden.  
P.t. med mad 3 dage om ugen. Det kunne måske udbygges som et tilbud på 
alle skoledage. 
 
Vi har besluttet at der skal etableres 9 kl. på Uhre Friskole fra skoleåret 
2008/09. Vi tog eleverne i 7 og 8 kl. med på råd i forbindelse med, hvad 
der skulle være af indhold i 9 kl. udover det obligatoriske, hvilket 
resulterede i en flot pjece som skolen kan bruge til at profilere 9. kl. med. 
Den kommende 9 kl. vil indtil videre bestå af 6 elever og det er vi godt 
tilfredse med og jeg er sikker på, at på den lange bane, vil dette nye tilbud 
også blive en succes – som et godt alternativ til Ikast-Brande kommunes 
tilbud.  
 
Ikast-Brande kommune arbejder med en vision 2012 omkring  Børne- og 
ungepolitik – det har vi fra skolens side set som en naturlig ting at vi tog 
del i, hvorfor at jeg har deltaget i møde omkring dette. 
 
Vi i bestyrelsen har hvert år nogle møder med deltagelse af alle 
medarbejderne. I år har temaet været ”innovation” en forholdsvis ny og 
anderledes måde at undervise på. En måde som tilgodeser alle elever på 
hver deres styrkeområder – så som boglig, praksisorienteret  kreativitet, 
iværksætteri – vi mener det er med til at styrke fællesskabet i klassen.   
 
Vi har drøftet rygepolitik på Friskolen ad flere omgange. Vi startede med 
at etablere et rygerum – efter nogle måneds erfaring har vi besluttet at gøre 
skolen helt røgfri. 
 
Der arbejdes meget på at der skal etableres nogle flere P-pladser omkring 
skolen – da det er et stigende problem bl.a. på grund af stigende elevantal 
såvel i børnehaven som skolen. Det er helt klar et problem hver morgen 
med alle de biler på Gydevej og Gejlbjergvej. 
 
Omkring udsmykning af skolen er vi i stadig udvikling. I år har 7. og 8. kl. 
sammen med billedkunstner Finn Birkelund fået hele den øverste gang 



renoveret og udsmykket. Resultatet er blevet utrolig flot jeg vil opfordre 
dem, som ikke har set det til at kigge der op .Som sidegevinst har projektet 
været med til at give skolen meget positiv PR. 
 
Noget som også har været med til at give skolen PR. er Hobby og Fritid – 
som vi er glade for at skolen kan medvirke til at afvikle – og selvfølgelig 
havde vi selv en stand på udstillingen for profilere os. 
 
De 4 friskole i kommunen –Thorlund – Gludsted – Klovborg og Uhre 
mødes et par gange om året for at udveksle erfaringer og give hinanden 
inspiration og gode ideer til dagligdagen. Vi føler også at vi står lidt 
stærkere omkring fællesproblemer – så som bl.a. buskørsel. 
 
Til slut vil jeg gerne rette en tak til følgende: 
 
Til jer forældre, som at valgt at lade jeres børn gå på Friskolen og tak for 
opbakning og medvirken omkring aktiviteter på skolen. 
 
Tak til Uhre friskoles Venner for såvel praktisk som økonomisk hjælp – 
særlig tak for hjælp i forældreugen til kaffebrygning. 
 
Tak til lærere og medarbejdere for godt samspil og jeres indsats. 
 
Tak til dig Kent for det store arbejde du ligger her på skolen. Du er jo en 
ildsjæl, igangsætter m.m. Jeg er utrolig glad for den positive måde du 
profilerer skolen på. Tak for de mange drøftelser og samtaler det blevet til 
i årets løb. 
 
Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde. 
 


