
Generalforsamling for Herborg Friskole og Børnehuset Trekløveren d. 21/4 - 2022 

Hermed bestyrelsens beretning 

Tiden går stærk og det er tid for vores årlige generalforsamling. Dejlig at vi kan mødes 
uden at forholde os til Corona restriktioner.  

Endnu et år er gået med masser af læring, liv, glæde, aktivitet, venskaber og 
fællesskaber. Der er gang i rigtig mange ting og der er fortsat mange ”bolde i luften”.  

Vi er meget privilegeret her på stedet, da vi har en medarbejdergruppe som udviser et 
kæmpe ejerskab overfor det at være ansat på skolen og i børnehuset og som lægger et 
stort stykke arbejde i, at Herborg Friskole og Børnehuset Trekløveren skal være et dejligt 
og lærerigt sted at være, for det enkelte barn.  

Vi er forældrenes aktive tilvalg. Hvorfor vælge en friskole? Hvorfor vælge Herborg 
Friskole? Hvorfor vælge Børnehuset Trekløveren? Vi kan sagtens komme med mange 
gode svar til at besvare disse spørgsmål, fordi vi kender både skolen og børnehuset. Vi 
kan svare, fordi vi kender skolens og børnehusets værdigrundlag, men også fordi vi 
kender de mennesker, som omsætter denne i hverdagen.  

Vi har alle en stor berøringsflade og er derfor vigtige ambassadører for skolen – vi skal 
alle fortælle den gode historie om stedet her. Ved at vi alle fortæller den gode historie 
om vores dejlige skole og børnehus, er der mange der får kendskab til os og det vi står 
for – og dette har betydning for vores eksistens. Vi oplever allerede, at familier i og 
udenfor Herborg sogn søger Herborg Friskole og Børnehuset Trekløveren. Der er 
søgning fra udenbys og egen børnehave til friskolen. På nuværende tidspunkt går der 80 
elever i friskolen og vi forventer at komme op på 91 elever efter sommerferien. 
Vuggestuen har pt 11 indskrevne børn og børnehaven har 39 børn. Desuden er der tilmeldt 
37 børn i SFO – delen. Så alt i alt er der tilknyttet 130 børn til Herborg Friskole og 
børnehuset Trekløveren.  

Vores økonomi og drift er sund. Vi har i bestyrelsen hele tiden fokus på at optimere 
eksisterende rammer. Jeg vil nu fortælle om projekter, som bestyrelsen har iværksat i 
det forgangne år: 

- Vi har fået etableret et ventilationsanlæg i børnehaven og vuggestuen.  
- Vi har efterset vores brandsystem og vi har i den forbindelse fået lavet en flugtvej i 

vuggestuen og i 0. klasse.  
- Der er blevet opsat et legetårn på børnehavens legeplads, til stor glæde for børnene.  

 
- Vi startede i januar måned på at bygge en naturskole som er beliggende på 

sportspladsen. Vi ønsker at skabe et sted, hvor der både er mulighed for et indendørs 
og et udendørs arbejdsmiljø, Indendørs bliver der et rum, som kan benyttes til 
undervisning og til SFO – lokale om eftermiddagen samt et lille toilet. Udenfor får vi 
et overbygget område, hvor fx N/T – undervisning samt udeskole for de mindste 
elever kan foregå.  



Vi gør brug af håndværker til støbearbejdet og til tømrerarbejdet og herudover er vi 
meget taknemmelige for, at mange forældre har skrevet sig på en liste, i forhold til at 
yde frivilligt arbejde på projektet.  
Vi glæder os meget til at tage den nye bygning i brug og det giver skolen nogle nye 
muligheder i forhold til undervisningsdelen. Vi satser på at den står klar til brug, ved 
det nye skoleårs begyndelse.  

Vi har i dette skoleår fået en ny tilsynsførende på friskolen, som hedder John Flyvholm. 
Han har besøgt skolen to gange – i september måned og i marts måned. Han deltager 
ikke i aften, så derfor vil jeg fortælle lidt om hans tilbagemelding fra de to besøg. Han 
skriver overordnet, at i alle de klasser og fag, hvor han har overværet undervisningen 
vurderer han, at det faglige niveau er højt og mindst lever op til hvad der almindeligvis 
kan forventes i folkeskolen. Han skriver ligeledes, at han har oplevet fagligt 
velfunderede, velforberedte, engagerede og venlige lærere og ledelse. Hans samlede 
indtryk er, at Herborg Friskole til fulde lever op til sine intentioner, og at det er en 
særdeles velfungerende skole med et godt samarbejde, gode tidssvarende lokaler, fine 
udendørs arealer, godt inventar samt gode og tidssvarende undervisningsmaterialer. Han 
har overalt oplevet ro og arbejdsglæde, en dynamisk og åben stemning samt masser af 
menneskevarme – alt sammen indikatorer, som han primært tilskriver skolens dygtige 
pædagogisk ansatte og ikke mindst ledelse. På Herborg Friskole opleves et 
understøttende, rummeligt, positivt, varmt og konstruktivt undervisningsmiljø – hvor børn 
kan lære, dannes og udvikles i trygge rammer.  

Vi havde i september måned et fællesarrangement for alle ansatte og forældrekredsen. 
Vi startede med fællesspisning, hvorefter psykolog Rikke Yde Tordrup holdte et foredrag 
om det at være forældre. Det var et meget spændende og underholdende foredrag og det 
blev til ret mange grin i løbet af aftenen. Dejlig med et arrangement på tværs af hele 
huset – det vil vi bestemt gøre igen.  

Som I jo alle ved, har vores skoleleder Maibritt desværre opsagt sin stilling per 31/7. Vi vil 
gerne sige Maibritt tusind tak for hendes meget store indsats i de 8 år, hvor hun har 
været ansat på skolen. Og med Maibritts opsigelse betyder det jo også, at vi er i gang 
med at finde en ny skoleleder.  

Afslutningsvis vil jeg sige, at vi har en Friskole og et børnehus som står stærkt og som er 
i en positiv udvikling. Vi har et positivt omdømme, vi har en god økonomi, vi har stigende 
elevtal og vi har en meget dygtig ledelse og personalegruppe.  

Inden jeg helt afslutter min beretning, er der naturligvis nogen som skal takkes.  

Vi kan som bestyrelse ikke takke vores ansatte nok. Jeg er som formand informeret om 
mere eller mindre alt hvad der foregår på skolen og i børnehuset og dermed ved jeg også 
hvor meget vores ansatte – med Maibritt og Ane i spidsen – gør for os forældre og alle 
vores børn hver eneste dag. Vores personale er yderst engagerede og man fornemmer 
altid jeres engagement, når man færdes på skolen og i børnehuset. Derfor skal der lyde 



en stor tak til friskolens og børnehusets ledelse og personale, hvor hver og en yder en 
fantastisk indsats hver dag. Uden jer ingen friskole! 

Tak til vores frivillige buschauffører, der hver dag henter og bringer de elever, som har 
brug for det. Samtidig skal der også lyde en tak til de frivillige, som hjælper os med stort 
og småt. Vi er meget taknemmelige for jeres hjælp og det har stor værdi for os alle.  

Vi vil også gerne sige tak til Støtteforeningen. Vi værdsætter det store frivillige arbejde, 
som der ydes i Støtteforeningen og vi er meget taknemmelige for jeres økonomiske 
bidrag til friskolen og børnehuset.  

Vi er også meget taknemmelige for den indsats, som forældrekredsen har ydet i det 
sidste år – det gælder fx hjælp til at bage, udføre årgangsopgaver til forskellige 
arrangementer, yde hjælp til praktiske opgaver og støtte op om rengøringsdagen i august 
eller marts måned. I er med jeres engagement og støtte med til at Herborg Friskole og 
Børnehuset Trekløveren er et sted hvor fællesskab står stærkt. Det har stor betydning 
for vores ansatte og ikke mindst vores børn. Vi har virkelig mærket, at corona betød, at vi 
over lang tid, ikke var samlet på skolen og det var et stort savn for vores fællesskab. Det 
kan vi igen og det er fantastisk!    

Sidst men ikke mindst, skal der naturligvis lyde en stor tak til bestyrelsen for jeres store 
indsats. Det har været et år med mange opgaver og mange møder, men på trods af det, er 
humøret altid højt og arbejdsmoralen i top. Tusind tak for det. En særlig tak skal lyde til 
Patrick Jespersen og Jette Smed, som ikke har valgt at genopstille til valg. I har begge 
været meget engagerede og kommet med gode indspark til vores mange drøftelser i 
bestyrelsesregi.  

Tak for ordet. 

Mette Andersen 

Formand for skolebestyrelsen. 

 

 

 

 


