
Bestyrelsens beretning 2018 
 

Vi gik i foråret 2017i gang mednogle ombygninger, der skulle optimere brugen af 
eksisterende kvm.  

Dette skulle modernisere og tilpasse forholdende for såvel vuggestuen og 
børnehaven.  

Vi har nu fået en ny indgang og garderobe til børnhavebørnene og frisket 
vuggestuens indgang og garderobe op, med maling og nye skabe. 

Børnehaven er udvidet med det tidligere Sfo lokale 

Vuggestuen råder nu over hele den vestlige fløj. 

Der er kommet nye toiletter til børnehaven og friskolen har fået 4 nye toiletter. 

Børnehuset har fået personale toilet 

Nyt Puderum, som Børnehaven og sfoen deler 

Sfoen, deler nu lokaler med 0-1. 

Tak til Ane og Maibritt, personalet i børnehuset og friskolen for tålmodighed og tak 
til alle der har givet en hånd med, så ombygningen har været mulig. 

De næste projekter, bliver vuggestuens legeplads og indgang til 7-8. 

De forventes igangsat her i foråret. 

Når vi så lige har trukket vejret, vil vi gerne i gang med indgangs partiet til Friskolen. 
Det håber vi kan skydes i gang i 2019. 

Det er vigtigt vi har indbydende og tidsvarende lokaler til børneneog peronalet at 
være i og arbejde i. 

 

De visionerder blevet udarbejdet for friskolen og Børnehuset i 2016, har skolens 
ansatte i børnehuset og friskolen, ledelsen og bestyrelse igennem året arbejdet 
målrettet med. 

 



Visionerne er omsat til handleplaner, der er med til at sikre den fortsatte udvikling. 

Friskolen forventer yderligere tilgang af elever, da vi forsat oplever stigende 
interesse blandt forældre fra det naturlige opland og nabosognene.  

Bestyrelsens har med glæde konstateret at flere forældre ved indskrivningen til 
vuggestuen vil sikre sig efterfølgende plads på Friskolen. Der er i øjeblikket periodisk 
venteliste for vuggestuen.  

I børnehaven er børnetallet henover året stabilt og ligger på 18-28 børn og 
Skolefritidsordningen har haft ca 28-30 tilmeldt. 

 

Vi har indført at de forskellige klassetrin hjæper på skift, på tvær af årgange, til de 
arrangementer der løber hen over året. Som foreksempel 0-1 kl. hjælper her til 
generalforsamlingen.  

O-1 kl. - Tusinde tak for jer indsats i dag. 

Det gør vi for at øge fællesskabet ogstyrke kommunikationen mellem friskolen og 
forældrene. 

 

Vi har jo snart 10 år jubilæum, som friskole og børnehus. Det skal fejres fredag den 
7/9-18 og Maibritt vil afsløre lidt af det vi godt kunne tænke os, skal forgå på dagen. 

Vi glæder os meget til den dag og takker for at der var nogle ildsjæle der for 10 år 
siden, havde modet og vijlen til at oprette en Friskole med Børnehus i Herborg, efter 
at kommunenehavde valgt at nedlægge det kommunale skole tilbud. 

 

De 2 faste ruter denne grønne skolebushar kørt i år, fungerere rigtig godt. 

 
Den 16.06.2017 sagde børnehuset, friskolen, støtteforeningen og bestyrelsen igen 
tak til alle de frivillige, der giver en hånd med på den ene eller anden måde. 
Husk - Vi er jo alle frivillige, så møde op til en bid lækker mad og en hyggelig snak. Vi 
vil gerne se så mange som muligt. 
Sæt kryds i kalenderen fredag den 15.06.18 fra kl. 16.30 til 17.30, der kommer også 
en skriftlig invitation senere. 
 



 

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 resten afbestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


