
 

Skolelederens beretning til Uhre Friskoles generalforsamling den 24. april 2012 

 

Det fortælles om Knud Hansen, der var forstander på Askov Højskole, at han yndede at ændre 

velsignelsen ”Herren velsigne dig og bevare dig” til ”Herren velsigne dig og forbavse dig”. 

For Knud Hansen var begrebet forbavselse helt centralt. 

Når vi forbavses, overraskes vi af det gode i livet – dets storhed og skønhed. 

 

Og jeg forbavses hver gang, jeg skal lave en beretning til generalforsamlingen. 

Jeg forbavses over alle vore aktiviteter…….alle de ting, som lærerne hver dag knokler med, for at lave 

god undervisning for jeres børn…… alle de mennesker, der taler godt om vores skole………alle de 

ting, som bestyrelsen tager kvalificeret stilling til…….. alle de mennesker, som vil Uhre Friskole det 

godt. 

Så kan man godt forbavses og blive lidt fattig på ord. 

Så kan man godt blive lidt ydmyg og taknemmelig. 

 

Vi kan fange fuglen, udstoppe den og sætte den i biologiskabet, men vi kan ikke fange og udstoppe 

fuglens flugt. 

På samme måde kan vi male rosen, men vi kan ikke male rosens duft. 

Det kræver et helt andet sprog. En hel anden oplevelse. Det kræver, at man er, hvor fuglen er og er 

hvor roserne gror. 

 

den, der fanger fuglen, fanger ikke fuglens flugt 

den, der maler rosen maler ikke rosens duft 

den, der skriver digtet maler ikke rosens duft 

den, der skriver digtet fanger ikke fuglens flugt 

…. 

den, der kender fugles flugt kan male 

den, der kender fuglens flugt kan skrive 

den, der kender fuglens flugt kan læse 

den, der kender fuglens flugt forstår 

at fuglens flugt kan fanges i et digt 

den, der kender fuglens flugt forstår at digtet lyder 

den, der fanger fuglen, fanger ikke fuglens flugt 

 

Vagn Steen’s digt 

 

 

Det er vel meget præcist, hvad en beretning er. 

En beskrivelse af fuglen, men ikke en oplevelse af fuglens flugt. En beskrivelse af rosen, men ikke dens 

duft. 

 

En beskrivelse af en skoles hverdag og fest, men ikke en oplevelse af hvad det vil sige at være skoleelev 

eller at være forældre, eller være lærer eller være skoleleder på Uhre Friskole.  

Det skal opleves. Man skal have en finger med i spillet. 

Og heldigvis er I levende optaget af, hvad der sker på vores skole. 

I er med til, at vi alle kan have en klar fornemmelse af, hvad Uhre friskole er for en størrelse. At vi 

kan sanse og føle fuglens flugt og dufte rosens duft.  

 



Det er lækkert, når vore erfaringer kan bruges af andre: 

Når 5 studerende fra Ollerup besøger os for at lære noget om LEGO. 

Når Dansk Friskoleforening afvikler møde for nye bestyrelsesmedlemmer med 35 mand. 

Når LEGO bruger os. Til et projekt for mellemtrinnet og til en drøftelse af emballage. 

Når Jannie og jeg tager til Filskov for at fortælle om vore fugle og vore roser. 

Når Faster skole kommer her for at høre om det at skabe en friskole. 

Når Læsøgade skole vil vide endnu mere om Entreprenørskab -innovation-kreativitet og 

iværksætteri. 

 

En forening, der giver vores fugl vinger og vores rose duft er Uhre Friskoles Venner: 

De sørger for at landsbyen får besøg af Cirkus krone, og støtter at Einar Trie fra Cirkus Charlie 

øver med børnene. 

De arrangerer musikaften med Jørn Peter Andersen. 

De donerer en hjertestarter. 

De står for en forrygende aften med Arne Schumann. ”Var dit liv en film, gad du så se den?” 

De skaffer flag og vimpel fra Danmarks Samfundet. 

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

2013. 

De vil vide mere om børn og arrangerer et foredrag med Malene Leth om anerkendende 

pædagogik. 

De støtter børnene, som gerne vil støtte Danmarks Indsamlingen. 

De laver kaffe til forældredagene. 

 De vil her i overmorgen give 9. klasse en ordentlig en på opleveren. Hemmelig nemmelig!! 

De hjalp til ved min reception ved mit 25 års jubilæum. 

 

Tak til jer kære venner! 

 

Entreprenørskab:  

Vi rejste 4 til Skotland. Line Jannie, Stine og undertegnede.  Se lige www.sirjohnjones.com 

2. klasse fik INNOVA-PRISEN 2011. Projekt Leas en ko. 

4. kl. arbejder sammen med Uhre gamle Mølle og tjener penge til hospitalsbørnene. Og Jette 

kommer i Go’ Mor’n Danmark. 

Jette var sammen med 4. klasse nomineret til Innovaprisen 2012. Uhre Gl. Mølle. 

Jannie, Stine og Christian laver fornemt SSP i overbygningen og arbejde og bringer skolen i 

TV-Midt-Vest og på Youtube. 

Jeg glæder mig til at se det kommende Ole Lund Kirkegård univers. 

Jeg glæder mig til vi alle skal arbejde entreprenant med ”Bølger i hverdagen” sammen med 

Remisen i Brande. 

Jeg glæder mig til at vi kan tilbyde FLL som obligatorisk fag i 8. klasse.  

Jeg glæder mig over at I-PAD i undervisningen nok er kommet for at blive. Tak til elever i 9. 

for at undervise lærerne. 

 

Jeg er stolt over vort pædagogiske udviklingsprogram omkring Entreprenørskab. 

 

 

 

 



SFO burde stå for Super Flotte Oplevelser. I gør meget for at gøre Fritteren til et godt værested, når: 

I arrangerer rulleskøjteløb. 

I gennemfører gamenight. 

I alle sammen tager på lejr fordi nu skal børnene føle, at det er sommerferie. 

I laver uhyggelig Halloweenfest. 

I Bager og bager og bager for en sag. 

I laver pigeaften. 

 

Jeg afbryder lige mig selv her, for I skal vide kære lærere og pædagoger– jeg er pavestolt af det arbejde I 

hver dag præsterer. Denne beretning var ikke mulig uden jer. Jeres indsats gør en forskel. Både for de 

fromme og de frække. 

 

Jeg glædes når: 

Når nogle nuværende og tidligere elever er med på en CD, indspillet i Uhre Kirke. 

Når vores børn får ros for deres opførsel ved mølleindvielsen i Drantum, hvor Connie 

Hedegård også deltog. 

Når en vidt fremmed dame fra Rødding, Karen Lise Højmark skriver i skolebladet om hendes 

oplevelser ved at høre vores CD i radioen og gerne vil købe nogle eksemplar til hende og 

hendes veninder. Hun fik dem gratis 

Når 21 børn starter i vores førskolegruppe her om nogle få dage. 

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

Når Markus og Oliver hver morgen skal have at vide, at de skal stryge kasketten. 

Når 2-4 af børnene skal spytte tyggegummi ud før morgensang. Mest piger. 

Når kommende og nuværende forældre gider hjælpe med at ombygge køkkenet i SFO 

Når vi kan have praktikanter, der bliver vore ambassadører på seminarierne. 

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

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

Når 6. kl. sørger for, at der over skærmen ruller ”Eleverne på Uhre Friskole” i forbindelse 

med Danmarksindsamlingen. Helt af sig selv tager de initiativet.  

Når næsten alle børn er udklædte til fastelavn. 

Når nogen gider at komme og fortælle om Afrika for 0.-2. kl. 

Når 6. klasse holder julemarked i købmandsgården. 

Når Vibeke laver flotte billedkunstudstillinger. Se den sidste ”Den er hul….” 

Når 9. kl. klarer sig godt til eksamen. Bedre end det kommunale gennemsnit. 

Når vi henter møbler på en fridag, Ole og jeg. Og Ole sørger for at varerne sælges gennem 

Den blå Avis. Til glæde for Uhre Friskole. 

Når vi kan hente 800.000 kr. i sponsorater. 

Når vi har et overskud på mere 1,2 mil. Kroner. 

Når jeg skriver en check på 500 kr. til tidligere elever, der skriver i UJAMAA om deres 

oplevelser i udlandet. Sine og Annemette. 

Når Nanna og Tabea vinder hver en præmie, fordi de vil udtale sig om udstillede 

kunstværker. 

Når vi kan lave en personaletur, bestyrelse og ansatte til Sdr. Omme statsfængsel, hvor alle 

er med. 

Når jeg kan køre til Fonnesbecks kirke og modtage en check på 5.000 fra Y-mens club. 

Når jeg mødes med andre bidragsmodtagere i Nordea. 



Når jeg møder tidligere elever ved besøg på efterskoler. På Dybbøl Efterskole mødet jeg Emil, 

der bare stortrivedes. 

Når jeg kan få lov at lave en konference for andre friskole- og efterskoleledere på 

Innovatorium i Herning. 

Når vi sammen med UGIF kan etablere et Fodboldinstruktørkursus for 7.-9. klasserne. Tak 

Carsten. 

Når vi kan fejre jubilæer. Jeg tænker her på Jyttes 25 års jubilæum.  

Når jeg hører Ensemble Midt Vest spille op i forhallen. 

 

Jeg er dybt taknemmelig når: 

Når en forælder starter Skoleskak. 

Når en forælder forærer os Den store hund. ”Her vogter jeg”. I 1. klasse har de Plet. 

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

Når Liselotte vander blomster og fortæller om 2. verdenskrig  for 5. kl. og hele skolen får 

fortalt om Hans Peters jul og 0 kl. besøger hende i Den gamle Købmandsgård. 

Når store og små morer sig til skolefesten. 

Når Arne Ørtved giver sin artikel om ”De helvedes ord”, dem som politikere og embedsfolk 

bruger, til UJAMAA. 

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

kommunen. 

Når kanonen fyres af og vi indvier nummer to vindmøller på en uge. Den flotteste doneret af 

Jette og Poul Erik. Det fryder mig hver eneste dag, når jeg kommer til skolen. 

Når man gider holde min 25 års reception og siger så mange pæne ord. Tak for pæne ord og 

gaver. 

 

Jeg forbavses og forpustes……. 

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. 

 

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

og så spændende. Et sted, hvor man hver eneste dag kan komme og lade sig forbavse….. 

At få lov til at være en del af en verden, hvor fuglene flyver frit, og hvor roserne dufter året rundt. 

 

En særlig tak til Jannie. Roser. 

 

Tak for ordet….. 


