
Bestyrelsens beretning, generalforsamling for Herborg friskole og Børnehuset Trekløveren, 2021 

Først og fremmest vil jeg glæde mig over at vi kan mødes og afholde vores generalforsamling 

ansigt til ansigt. 

Hele dette skoleår har været prægede af Covid-19. Friskolen og børnehuset har hele tiden skulle 

arbejde med de forskellige – og løbende ændrede - retningslinjer. 

Friskolen og børnehuset har selvfølgelig været meget prægede af de mange omvæltninger og de 

nye opgaver, men med tiden blev det også en form for hverdag.  

Bestyrelsen er meget imponeret over det arbejde der fra personalet og ledelsen er blevet udført 

ifm. med Corona krisen. Det har været en stor omvæltning og det har krævet nye måder at tænke 

på. Det er meget positivt at se, hvordan lærerteamet har formået at inddrage uderummet og 

naturen i deres undervisning. 

De sidst par uger har vi alle kunne glæde os over at 5-8 klasse har måtte møde op på friskolen til 

undervisning, så nu er alle eleverne på friskolen igen. 

Vi går en tid i møde, hvor flere og flere vi bliver færdig vaccineret og vi derfor forhåbentlig kan 

starte efter sommerferien, uden nød undervisning og afstandskrav. 

 

 

Elevtallet stiger jævnt i friskolen, den 5. september 2020, var friskolens elevtal på 91 elever.  

 

Øget elevtal betyder flere læreransatte. Derfor har vi i skoleåret 2020/2021 etableret flere 

permanente arbejdspladser til lærerne på friskolen.  

 

Friskolens økonomi er sund og vi er godt rustet til fremtiden. Den øgede elev tilgang, betyder også 

at vi forsat har fokus på at optimere eksisterende rammer  

Der er fx kommet nyt gulv i 0.klasse.  

Derudover har vi valgt at bygge til friskolen, først med et klasse lokale/ musiklokale/udeskole, der 

kommer til at ligge der hvor Tarzan banen har ligget og senere igen med en tilbygning der 

formentlig kommer til at ligge der hvor cykelskuret ligger nu. 

  

Børnehuset Trekløveren oplever forsat øget søgning til vuggestuen og børnehaven. Vi har derfor 

inden for de rammer vi har nu, søgt kommunen om en udvidelse af vuggestuen til 15 børn og 

børnehaven til 40 børn og fået det godkendt. Ledelsen og bestyrelsen vurderer at det er en god 

størrelse i forhold til bemanding og åbningstid. Det er vigtigt at understrege at vi forsat ønsker en 

vuggestue og børnehave med det enkelt barn i centrum og med nærværet i højsæde.  

Hertil giver det endvidere årgangsmæssigt en naturlig overgang fra vuggestue til børnehave og 

senere til friskolen. 



Vi havde jo desværre en stor vandskade i julen 2020, i børnehaven og vuggestuen. Det har tage 

noget tid inden loft og vægge var tørre til at kunne blive renoveret. Derfor måtte vuggestuen 

bruge gangen som alternativt rum. De er virkelig seje og omstillingsparate i vuggestuen, så det gik 

rigtig godt. Skader er nu renoveret og vuggestuen og børnehaven kan bruge lokalerne igen.  

Derudover er der blevet lavet en skydedør til puderummet og en skydedør i rummet op mod 

vuggestuen. 

- Snart kommer der ventilation op i hele børnehuset. 

 

Som tidligere meldt ud holder vi jo arbejdes dag her på lørdag og vi ser frem til et stort fremmøde. 

Det bliver en god mulighed for at mødes med de andre forældre og få en hyggelig sludder, mens 

man laver noget praktisk sammen.  Så møde op og hjælp friskolen og børnehuset med, at blive ved 

med at tilbyde, indbydende omgivelser for vores børn. 

 

Generelt skal der lyde en stor tak til friskolens og børnehusets personale. I yder alle en fantastisk 

indsats til daglig. Det der kendetegner sig er, at alle er dedikerede og engagerede.  

En tak skal også lyde til vores frivillige buschauffører, der hver dag med glæde henter og bringer de 

elever, der kommer langvejs fra. Vi har måtte undvære jer i lang tid pga. af Coronakrisen. Vi er så 

glad for at have jer tilbage igen og ser frem til et videre godt samarbejde. 

 

Støtteforeningen skal ligeledes have en tak, for det store frivillige arbejde der ydes. Vi er meget 

taknemmelige over de bidrag I har bragt og vi ser frem til et fortsat godt og givende samarbejde. 

Støtte foreningen har bl.a. givet computere og tilskud til bornholmerturen i det forgangene år. 

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til Maibritt og Ane ledelse for jeres unikke og fantastiske arbejde. I 

har stor betydning for, at vi er, hvor vi er i dag.  

 

Engagement er nøgleordet når vi taler friskole og fri børnehus. Vi er afhængige af den opbakning 

der er fra byens foreninger og de mange frivillige der hver eneste dag bidrager til at skabe 

rammerne for noget meget betydningsfuldt. Nemlig vores børns hverdag og fremtid. Vi er endnu 

mere afhængige de bidrag forældrekredsen yder og derfor skal der lyde en stor tak for den 

indsats, der er blevet ydet det forgangne år. I er, sammen med personale, ledelse og bestyrelsen, 

medvirkende til, at Herborg friskole og børnehuset Trekløveren er et godt sted at være og et godt 

sted at lære.  

 



Den siddende bestyrelse skal også have en tak for det stykke ulønnede og frivillige arbejde I har 

ydet det seneste år. Det har stor betydning for skolens drift og udvikling. 

I den forbindelse, kan jeg fortælle at jeg ikke stiller op igen. Det er blevet til 10 år i bestyrelsen., - 6 

som formand. Det har været 10 spændende og udviklende år og jeg er personligt stolt over, at 

have været en del af bestyrelsen og sammen med ledelsen, at have repræsenteret Herborg 

friskole og Børnehuset Trekløveren. 

Flemming har også har valgt ikke at genopstille. Flemming har sidde 10 år i bestyrelsen og har alle 

årene siddet med økonomi og 5 år som næstformand. Flemming tak for et godt samarbejde og tak 

for dit engagement og arbejde i alle årene.  
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