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På	  sidste	  års	  generalforsamling	  kunne	  jeg	  fortælle	  at	  vi	  havde	  gode	  ansøgere	  til	  stillingen	  som	  ny	  
skoleleder	  på	  Herborg	  Friskole.	  	  

Til	  at	  afløse	  Birgit,	  der	  gennem	  5	  år	  som	  leder	  for	  skolen	  har	  gjort	  en	  kæmpe	  indsats,	  valgte	  
bestyrelsen	  Maibritt	  Chemnitz	  der	  startede	  1.	  juni.	  	  Valget	  har	  vi	  ikke	  fortrudt,	  selv	  om	  det	  har	  
betydet	  en	  del	  ekstra	  arbejdsdage	  på	  skolen.	  

Nye	  tanker	  og	  ideer	  er	  blevet	  omsat	  i	  handling.	  	  

Hele	  skolen	  fik	  en	  oprydning,	  og	  meget	  blev	  smidt	  ud.	  

Vi	  har	  fået	  et	  lyst	  og	  lækkert	  undervisningsmiljø	  til	  vores	  7.-‐8.kl.	  elever.	  Ny	  læsecafe	  på	  loftet,	  nyt	  
lokale	  til	  håndværk	  &	  design	  og	  SFO-‐lokale	  i	  det	  gamle	  storrum.	  

Tak	  til	  Jer	  forældre	  for	  endnu	  en	  gang	  at	  møde	  op	  når	  der	  skulle	  laves	  noget	  arbejde.	  Og	  tak	  til	  
støtteforeningen	  for	  muligheden	  økonomisk.	  

Småbørnstræf	  på	  skolen	  er	  også	  nyt,	  og	  bidrager	  klart	  til	  at	  præsentere	  skolen	  og	  øge	  
bevidstheden	  om	  vores	  eksistens.	  

Hjemmesiden,	  der	  jo	  på	  mange	  måder	  er	  vores	  billede	  udadtil,	  kommer	  snart	  i	  en	  ny	  version,	  som	  I	  
senere	  vil	  se	  en	  prøve	  på.	  Jeg	  synes	  det	  ser	  rigtig	  lovende	  ud,	  og	  hvis	  den	  bliver	  lige	  så	  god	  som	  
antallet	  af	  timer	  Cristina	  og	  Maibritt	  har	  brugt	  på	  forarbejdet,	  så	  bliver	  den	  rigtig	  god.	  

Åben	  skole	  i	  efteråret	  synes	  vi	  har	  en	  god	  form	  og	  vi	  tror	  det	  er	  en	  god	  måde	  at	  invitere	  indenfor,	  
uanset	  om	  man	  bare	  er	  nysgerrig	  eller	  reelt	  søger	  en	  plads	  på	  skolen.	  

Generelt	  er	  der	  stor	  fokus	  på	  PR	  i	  forhold	  til	  at	  sælge	  varen,	  og	  selvfølgelig	  også	  fokus	  på	  at	  varen	  
er	  af	  højeste	  kvalitet.	  	  

Vi	  oplever	  i	  øjeblikket	  en	  positiv	  udvikling	  i	  elevtallet,	  hvilket	  er	  meget	  tilfredsstillende.	  	  

Vi	  kan	  sagtens	  drive	  skole	  med	  det	  nuværende	  antal	  elever,	  men	  det	  vil	  give	  flere	  muligheder	  og	  
mere	  fleksibilitet	  med	  et	  højere	  elevtal,	  så	  det	  er	  klart	  et	  mål	  at	  øge	  elevtallet	  i	  de	  kommende	  år.	  

Den	  nye	  skolereform	  er	  blevet	  implementeret	  i	  dette	  skoleår.	  Det	  har	  krævet	  en	  ekstra	  indsats	  og	  
tilvænning	  fra	  lærernes	  side.	  Tak	  for	  Jeres	  omstillingsparathed	  når	  det	  gælder.	  På	  de	  fleste	  punkter	  
er	  det	  gået	  rigtig	  godt,	  og	  der	  er	  draget	  gode	  erfaringer,	  der	  kan	  bruges	  fremad.	  

Omvæltningen	  har	  ikke	  været	  så	  omfattende	  som	  i	  folkeskolen,	  da	  skolereformen	  indeholdt	  meget	  
af,	  hvad	  vi	  allerede	  gjorde.	  

Fra	  august	  sidste	  år	  blev	  det	  muligt	  for	  private	  institutioner	  som	  Trekløveren	  at	  oprette	  vuggestue.	  
Vi	  søgte	  kommunen	  om	  tilladelse,	  fik	  det,	  og	  har	  besluttet	  fra	  august	  at	  tilbyde	  vuggestuepladser	  i	  
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Trekløveren.	  Da	  det	  jo	  er	  en	  ny	  ting	  både	  for	  os,	  men	  også	  for	  forældrene	  er	  vi	  meget	  spændte	  på	  
søgningen,	  men	  vi	  er	  klar	  når	  børnene	  kommer.	  	  

Projekt	  Kuben	  er	  nu	  endelig	  kommet	  i	  gang.	  Når	  det	  står	  færdigt,	  betyder	  det	  væsentligt	  bedre	  
idrætsfaciliteter	  for	  skolen,	  og	  bedre	  mulighed	  for	  at	  bevægelse	  kan	  dyrkes	  alsidigt	  og	  være	  med	  
til	  at	  profilere	  skolen.	  Signalværdien	  i	  forhold	  til	  at	  have	  en	  flot	  ny	  bygning	  til	  nabo	  og	  brugssted	  
tror	  jeg	  heller	  ikke	  skal	  undervurderes.	  Der	  signaleres	  noget	  fremdrift	  i	  sådan	  et	  projekt	  som	  
skolen	  kan	  profitere	  på.	  

Vi	  håber	  I	  er	  overbærende	  i	  forhold	  til	  de	  udfordringer,	  det	  sikkert	  vil	  give	  og	  allerede	  giver.	  	  

Vi	  havde	  nok	  tænkt	  en	  lidt	  varmere	  april,	  da	  vi	  lukkede	  for	  varmen.	  Der	  er	  søgt	  tilskud	  ved	  
energiselskabet	  på	  de	  besparelser	  et	  nyt	  fyr	  giver.	  Efter	  godkendelse	  må	  projektet	  starte.	  Et	  nyt	  
gasfyr	  er	  undervejs,	  og	  vejrudsigten	  lover	  også	  mere	  forår,	  så	  vi	  tror	  det	  lysner.	  	  

Til	  slut	  vil	  jeg	  gerne	  rette	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  der	  har	  ydet	  en	  stor	  indsats	  i	  året	  der	  er	  gået	  

Tak	  til	  lærerne.	  

Tak	  til	  de	  ansatte	  i	  Trekløveren.	  

Tak	  til	  Maibritt	  og	  Ane.	  

Tak	  til	  støtteforeningen.	  

Tak	  til	  hjælpere.	  

Tak	  til	  forældreråd.	  

Tak	  til	  bestyrelsen	  for	  et	  godt	  samarbejde.	  

Tak	  for	  8	  år	  i	  bestyrelsen.	  


