
Bestyrelsens beretning 2019 

 

Vi kan se tilbage på et år, hvor vi rundede de 10 år, som friskole og børnehus. 

Det blev fejret med maner, og vi kan stadig nyde børnenes kunstværker, der hænger 

rundt omkring på friskolen og børnehuset. 

Det går godt, og bestyrelsen har med glæde konstateret, at flere forældre ved 

indskrivningen til vuggestuen og børnehaven, efterfølgende ønsker at sikre sig en 

plads på friskolen.  

Børnehuset har fået ny garderobe og toiletter.  

Derudover er der etableret ny udendørs legeplads for vuggestue samt overdækket 

barnevognsareal, hvor de mindste kan sove.  

 

Elevtallet stiger jævnt i friskolen, den 5. september 2018, var friskolens elevtal på 76 

elever.  

 

Øget elevtal betyder flere læreransatte. Derfor har vi op til skolestart 2018/2019 

etableret mere permanente arbejdspladser til lærerne på friskolen.  

 

Den øgede elevtilgang, betyder også, at vi forsat har fokus på at optimere 

eksisterende rammer. 

Al økonomi afvikles af egne midler, uden optagelse af lån, som en del af 

vedligeholdelses-planen og handleplanen for om- og tilbygning. 

 

På friskolen er der lavet indgang til 7.-8. kl. og vi skal i gang med at lave større 

garderobe/indgang, for 0.-6. kl. Ombygningen begynder i maj og forventes afsluttet i 

august. 

 

Taget er blevet skifte ud mod Kirkevænget, og muren ud mod Kirkevænget skal om 

fuges her i foråret. 

 

Vi har også ønske om at ombygge/renovere 1. salen og ude arealet. Elever fra DHE 

har som led i et projektforløb udarbejdet flere rigtig gode forslag til, hvordan 1. 

salen kan udnyttes bedre. Lige nu er forslagene sendt videre til de ældste elever på 

friskolen, de kan så lade sig inspirere og selv udfærdige løsningsforslag. 

 



Vi sætter stor pris på vores lejeaftale med KUBEN. Springcentret og salene bliver 

flittigt brugt, og I kunne se, hvor dygtige eleverne var blevet ved 

gymnastikopvisningen, hvor friskolen gav en flot opvisning. 

 

Bestyrelsen arbejder hele tiden på at synliggøre og optimere arbejdsgange. Derfor 

har vi i det forløbne år udfærdiget en forretningsorden. Andre redskaber, vi også 

bruger, er et årshjul og tjeklister til arrangementer.  

Bestyrelsen holder årligt lederudviklings samtaler med Maibritt og Ane, hvor vi 

aftaler udviklingsområder i det kommende år. 

Samtalen handler primært om den enkelte leder, vilkår og rammer for udvikling 

holdt op imod de opgaver, som friskolen og børnehuset skal løse. 

Den 8. november, sidste år mødtes 6 friskoler incl bestyrelse fra området i Kuben, 

planlagt af de 6 friskoleledere. Peter Bendix, formand for friskoleforeningen kom og 

holdt et debatoplæg om de frie skoler, som så undervejs og efterfølgende blev 

debatteret. 

Det er spændende at tale med de andre friskoler og bestyrelser og høre hvilke 

visioner de arbejder udefra, og hvilke planer de har for fremtiden. 

Det er lykkedes bestyrelsen af trækker et bestyrelseskursus til Herborg Friskole.  

Kurset afholdes torsdag den 9. maj. Hele bestyrelsen deltager, og det er arrangeret 

af Friskoleforeningen.  

Kurset er for både erfarne og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

Vi tilstræber fremadrettet, at nye bestyrelsesmedlemmer deltager i en af Friskole 

Foreningens kurser inden for 2 år efter indtrædelse i bestyrelsen. Hvilket også er 

skrevet i forretningsordenen.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Herborg Friskole og Børnehuset Trekløveren 

Charlotte Ritterbusch Kaasgaard 

 


