Bestyrelsens beretning 2017, for Herborg friskole og Børnehuset
trekløveren.
Når jeg tænker tilbage pååret der er gået fra sidste generalforsamling, dukker ordet
vision op i mit hoved.
Arbejdet med at fastlægge Herborg friskole og børnehusets vision frem til 2021, har
fyldt meget i dette år.
Vi kickstartede med et visionsmøde, hvor ledelsen, personalet i friskolen, personalet
i børnehuset, forældrerådet og bestyrelsen deltog.
Vi lavede en brainstorm,hvor mange gode ideer kom frem og ønsker for fremtiden.
17.01.2017, kunne vi så fremlægge vores Vision for Herborgfriskole og Børnehuset
trekløveren frem til 2021, for alle jer forældre.
Det var en rigtig god aften, hvor flere havde spørgsmål, konstruktiv kritik og positive
tilbage meldinger på visionen.
Visionen er omsat til handleplaner, der skal sikre denne fortsatte udvikling.
Vi mener det er vigtigt at vi har en tydelig profil, så I forældre ved hvad vi kan tilbyde
Jeres barn/børn, når I vælger Herborg friskole og Børnehuset trekløveren.
Børnehuset trekløveren har oplevet en øget søgning til vuggestuen. Derfor har
Trekløveren i 2016 ansøgt og fået godkendt udvidelse af vuggestuen til 12 børn.
Ledelsen og bestyrelsen har vurderet at dette er den optimale størrelse i forhold til
såvel bemanding og åbningstid, men i særdeleshed til den nærhed børnene skal
opleve i børnehuset.
Hertil giver det endvidere årgangsmæssigt en naturlig overgang fra vuggestue til
børnehave og senere til friskolen.
Efteråret 2016 blev det besluttet at igangsætte en mindre ombygninger der kan
optimere brugen af eksisterende kvm. Dette skal modernisere og tilpasse
forholdende for såvel vuggestuen og børnehaven.
Næste etape går i gang her i foråret, hvor vi skal have lavet ny indgang til
børnehaven, og 3. etape bliver afviklet i sommerferien.
Vi skriver ud til jer når vi har nyt at fortælle og har brug for et par hjælpende
hænder.

Friskolenmærker en tydelig positiv opmærksomhed fra interesserede forældre.
Dette har medført en øget elevtilgang i kommende 0. klasse, ligesom der er
tilkommet elever i flere af de resterende klassetrin.
Det viser vi har en god friskole, der har de kvaliteter og den faglighed børnefamilier
prioritere.
Friskolen har indgået lejeaftale med Herborg Fritids- og Kulturcenter KUBEN.
Nybygningen blev afsluttet i foråret/sommeren 2016 og er for alvor taget i brug af
skolen ved opstart af skoleåret 2016/2017.
Vi har ansat lærere der kan gennemføre både traditionel idrætsundervisning, men
også med kompetence til mere avanceret springundervisning, der kan finde sted i
centrets moderne springcenter.
Den grønne bus kommer efter sommerferien, til at køre to faste ruter, der hvor der i
forvejen ikke kører kommunale skolebusser, og så vil der blive afhentning i Videbæk.
Madordningen er blevet ændret fra varm ret til sandwich. Det var blevet for stort et
arbejde for lærerne, og eleverne kunne ofte ikke nå at komme ud og lege, pga af
ventetid på mad og tid til, at få spist.
Det fungere rigtig godt med sandwich og børnene er meget glad for den nye
ordning.
Varm mad vil forsat blive tilbudt på forskellige tidspunkter på året.
Friskolerne - Ølstrup, Hover/Torsted, Hoven, Grønbjerg, Vedersø/ Stadil, Velling og
Lyne friskole, har dannet et Erfa fællesskab, hvor vi mødes ca. 3 gange årligt. Vi ser
hinandens skoler og børnehuse, og snakker om hvilke udfordringer vi står med i
dagligdagen, og hvordan vi hver især løser dem.
De forskellige foreninger, friskolen og børnehuset har været inviteret til et møde
sammen med forretningsudvalget for Kuben. Her kunne alle komme med ønsker og
forslag til hvordan de grønne arealer omkring Kuben, bedst bliver brugt.
Den juni 2016 sagde børnehuset, friskolen, støtteforeningen og bestyrelsen tak til
alle de frivillige, der giver en hånd med på den ene eller anden måde, med en times
hyggelig snak og noget godt til gangen.

Det var godt at se at så mange var mødet op og vi gentager arrangementet i år. Sæt
kryds i kalenderen fredag den 16.06.17 fra kl. 16.30 til 17.30, der kommer også en
skriftlig invitation senere.

Friskolens forventninger til de kommende år:
Friskolen forventer yderligeretilgang af elever, da vi forsat oplever stigende
interesse blandt forældre fra det naturlige opland og nabosognene.
Forældrekredsen i pasningsdelen og friskolen skal som hidtil inddrages.
Det øgede antal af ”nye” forældre gør at fokus på kommunikationen mellem
Friskolen/Trekløveren og hjemmet øges. Ud over den traditionelle mødeaktivitet,
skal der bl.a. ske en optimering af hjemmesiden, og inddragelse af forældre i
forskellige arrangementer og aktiviteter.
Dette skal ske på tværs af børneårgange, således fællesskabet øges og friskoleånden
mærkes.
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til alle der har ydet en stor indsats i året der er
gået
Tak personalet i friskolen
Tak til personalet i Børnehuset.
Tak til Maibritt og Ane.
Tak til støtteforeningen.
Tak til alle hjælpere.
Tak til forældrerådet.
Og - tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

