
Beretning 2016 Herborg friskole 

 
Ved sidste general forsamling kunne tidl. Formand HC.  Vad, fortælle at vi havde besluttet og fået 

godkendelse til, at oprette en vuggestue. 

 

Vi er meget stolte af at vi nu har en vuggestue til pasning af de mindste børn.  

 

Vi havde officiel åbning 25.09.2015, Vi startede med et barn i vuggestuen og dags dato er der 6 

børn og der er plads til 8.  

 

Vuggestuen har fået nogle dejlige lokaler, hvor det er tydeligt børnene trives. 

 

Tak til Ane, personalet, forældrerådet og alle jer forældre der har hjulpet med til at få vuggestuen 

klar til brug og tak til støtteforeningen for at yde hjælp økonomisk. 

 

Idrætsundervisningen og power har været udfordret af, at projekt Kuben gik i gang.  

Maibritt og lærerne har løst det på fornem vis og børnene har haft pulsen oppe og leget hele året, 

selv om de ikke har haft nogen gymnastik sal. 

 

Vi har nu fået nogle super idræts faciliteter og tilmed også et springcenter. 

Kuben blev indviet med prompt og pragt den 27.02 og den bliver allerede flittigt brug at både 

børnehuset og friskolen.  

Vi glæder os over at være nabo til denne flotte nye bygning. 

Vi vil gerne endnu engang ønske Herborg og omegn tillykke med det lyse og rummelige multihus. 

 

Friskolen er klar til at øge anvendelsen af de ny idrætsfaciliteter og springcenter og der igennem 

skabe opmærksomhed på, hvad friskolen også kan tilbyde. 

 

Selve salen indbyder også til at vi kan arbejde mere målrettet inden for musik, musical og skolekor.  

 

Friskolen og børnehuset har fået ny hjemmeside og vi syntes de er blevet rigtig flotte, med gode 

billeder af vores dejlige børn og overskuelig information til alle de forældre og kommende 

forældre, der klikker ind, for at søge information om vores friskole og børnehus. 

 

PR har vores stadige bevågenhed. 

Fx har børnene, personale og forældre kunne købe en trøje med logo fra enten friskolen eller 

børnehuset. 

Vi har også købt nogle Beach bannere til friskole og børnehuset. De kan fx stå fast ved friskole og 

børnehus eller korte perioder ved indfaldsveje, som blikfang. 

 

Vi oplever en øget tilgang af børn, også fra byerne omkring os og det er dejligt med den interesse 

for vores super friskole. Vi byder jer alle velkommen. 

 

 



Det har været en positiv udfordring for vores grønne bus og den har i perioder kørt 2 ruter om 

morgen og om eftermiddagen. 

Vi arbejder på en mere holdbar løsning fremad rettet. 

 

I forbindelse med Kulturcentrets nedrivning, fik vi placeret et nyt gasfyr i skolens bygning. Gasfyret 

fungere perfekt og den udvendige afslutning forventer vi vil ske samtidig med afslutning af 

udearealet omkring Kuben.   

 

I november faldt Finansloven for 2016 på plads. Og der var rigtige gode nyheder til os. 

Det var nemlig lykkedes at opjustere koblingsprocenten med hele 2%, så friskolernes statstilskud 

stiger fra 71% til 73% af udgifterne i folkeskolen.   

Det svarer til - godt 1.000 kr. pr. elev.  

Det er motiverende at mærke at vi har politikernes bevågenhed og støtte, i forhold til det friskoler 

bidrager med i lokalsamfundene. 

 

I februar skiftede vi alle synlindre i de 5 yderdøre på skolen. Vi syntes det er et godt tidspunkt, nu 

hvor Kuben også skal have nyt nøgle system. 

Ledelsen, personalet og bestyrelsen, vil frem over have en nøgle til skolen.  

Maibritt og Ane har derudover hver en ekstra nøgle til udlån, ved arrangementer på friskolen og i 

børnehuset 

 

Vi fik pludselig tilbudt et gratis legetårn, i form af et piratskib.  

Djurs Sommerland skulle have det fjernet, da de skulle have en ny forlystelse. 

En flok friske jyder med gåpåmod drog afsted med Oluf Poulsen i spidsen for at bjærge skibet. Det 

var dog ikke så lige til, men hjem er det da kommet og det ligger nu oplagret hos Lone og Esben 

Kaasgaard. 

Vi ser frem til at den kan finde en plads omkring friskolen, så børnene kan få glæde af den. 

Flemming og Preben arbejder på en eventuel placering. 

Jeg vil også lige sige en stor TAK til Rasmus Ebbesen, som straks tænkte på Herborg friskole, da 

hans arbejdsplads Djurs sommerland skulle af med et piratskib. 

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 alle hjælpere. 

Tak til forældreråd. 

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 



 

 

  

 

 

 


