
FORMANDENS BERETNING 

Velkommen til dette års generalforsamling her på Fænøsund Friskole.  

Det er kanon fedt at så mange bakker op om arrangementet i dag. Generalforsamlingen på en 

friskole bør være en festdag, hvor vi fejrer vores fælles projekt, nemlig skolen. I Danmark har vi de 

frie grundskoler. Det betyder, at vi har muligheden for at lave et alternativ til folkeskolen, fx ud fra 

en bestemt overbevisning eller pædagogik. Kravet er, at undervisningen på en fri grundskole skal 

stille eleverne lige med elever, der går i folkeskolen, og forberede dem til at leve i et samfund som 

det danske med frihed og folkestyre. At være et alternativ betyder, at vi som fri grundskole kan 

planlægge og gennemføre undervisning på en anden måde end folkeskolen afhængig af, hvad der 

passer til vores værdigrundlag. Der er formkrav og obligatoriske fag, men dog generelt har vi faktisk 

ret vidde rammer for, hvordan vi vælger at holde skole. Hvis vi så at sige kan lære eleverne det hele 

med det halve, samtidig med de får dannelse, karakter og kundskab, jamen så er vi frie til at gøre 

det. Ambitionen må dog være, at vi skal være et bedre alternativ. Hvis vi ikke er det, bliver vi 

irrelevante. Det betyder, at vi løbende skal udvikle os, og se hvor vi kan blive endnu bedre. Fra en 

periode med økonomiske udfordringer, er vi nu inde i en periode, hvor vi netop driver en 

udviklingsdagsorden.  

I bestyrelsen har vi arbejdet med en række emner og prioriteringer, herunder blandt andet: 

Visioner. Vi har med visionsarbejdet sammen med lærerne og elevrådet forsøgt at male et billede af, 

hvor vi gerne vil være, så vi har et ideal billede at stræbe efter. Det kan hjælpe os indad til i forhold 

til prioriteringer og udadtil i forhold til den profil som vi ønsker for skolen. 

Trivsel. Det er svært at lære noget, hvis man ikke trives. Børn på vores skole skal trives, og det har 

fra bestyrelsen side gerne ville prioritere resurser til en ekstra indsats her. Efter et par tilløb, er det 

lykkes at få Rikke i rosen, det er vi rigtig glade for. 

Digital dannelse og teknologiforståelse. Vi ønsker at vi skal blive bedre til både at forstå, udnytte og 

interagere med teknologien. Derfor har vi en vakant stilling efter en lærer, der kan blive bannerfører 

og drive denne dagsorden. Det lykkes ikke at finde den rette profil i første omgang, men stillingen er 

nu genopslået med en lidt bredere pensel. I må gerne like og dele osv. 

Rammer. Der er gang i de indledende øvelser i forhold til renovering og forbedringer af skolen. Vi vil 

gerne investere i vores ramme, så vi får de bedste mulige lærings m2. 

Dorte Vi har købt Dorte fri, så hun ikke er forpligtet på undervisningstimer og klasselærer funktion, 

og skal i stedet bruge mere tid på udvikling og ledelse.  

Opnormering Vi har afsat penge til en lidt bedre årsnormering pr elev. Opnormeringen skal bruges 

til nogle ”frie” lærerresurser, så lærerne i højere grad kan arbejde på tværs, som co-teaching, eller 

som indstik med bestemte kompetence. 

Det ikke alle tiltag Ikke slået igennem endnu, så vi har heller ikke rigtig mærket effekten af 

initiativerne endnu. Vi har været ramt af en række uheldige omstændigheder og året har ikke være 

været uden udfordringer. Der er trukket mange veksler på både skoleleder og på personalet i øvrigt. 

Vi har ikke i alle tilfælde leveret varen heller, og det skal vi selvfølgelig gøre bedre. Men når det så er 

sagt, er det faktisk, omstændighederne taget i betragtning, en KRAFT-præstation, at vi overhovedet 

har kunnet holde butikken åben hver dag. Det er godt kæmpet. Tak skal I ha.  

Forudsætningerne for at vi kan holde og udvikle skole, som vi gerne vil er selvfølgelig også at der er 

et økonomisk fundament, som tillader det. Uden en sund økonomi er ingenting muligt. Generelt har 



vi en sund økonomi, men hvis vi gerne vil have at mange gerne vil sende deres børn på vores skole, 

kræver det som sagt, at vi fortsat er et bedre alternativt end folkeskolen. Og det kræver, at vi har et 

skarp profil, som nærområderne er bekendt med. Lige nu har vi ledige pladser på skolen, og vi skal 

gøre en indsats for at få fyldt pladserne op.  

Derudover, når vi som forældre vælger at vores barn skal gå på Fænøsund Friskole, så vælger vi en 

skole, der vægter det forpligtende fællesskab på alle niveauer. Det betyder, at vores barn bliver en 

del af noget større og det betyder, at vi som forældre bliver en del af et hele. I praksis betyder det 

også at vi igennem skolen har nogle forventninger til hinanden. Vi skal tage del i fællesskabet, at vi 

yder hvor vi kan, at vi deltager i forældreopgaver, klassearrangementer og skolearrangementer og så 

videre. Det betyder, at vi møder op, vi bakker op, vi engagerer os og vi bidrager positivt til skolen og 

til fællesskabet. Tilslutning til fx rengøringsdagene er en god vejrmelding for, hvordan det går med 

det. Og her går det faktisk ret godt, med efterhånden ganske få udeblivelser. Tak for det. 

Også en tak til dig, Dorte. Tak for samarbejdet i det forgangne år. Vi bokser lidt ind i mellem, og det 

er nok meget sundt. Jeg synes du har en god evne og vilje til at samle handsken op, og så kæmper du 

bravt for projektet. En forudsætning for et godt samarbejde er også er man kender hinanden. 

Hvornår skal man sige til og fra og hvornår skal man tie og tåle. Vi har lært hinanden noget i år. Du 

har fx lært hvad en 3D printer er, og jeg har lært hvor lang tid du kan sidde stille, inden du begynder 

at futte med benene, og at du prioritere en bule i bilen over en sprængt blære. Jeg ser frem til et 

godt samarbejde endnu et år. 

Til støtteforeningen. Tak for flygelet især. Det er fantastisk flot gået på så kort tid at kradse så mange 

penge ind! Især salg af lodsedler ved jeg i synes var mægtig interessant…. I fortjener en hånd, så vil I 

ikke rejse jer op og modtage et bifald. 

Til sidst. Den 7. maj har vi et fælles arrangement med psykolog, foredragsholder og debattør Rasmus 

Alenkær. Rasmus vil sættes fokus på fællesskabets betydning for os som menneske. Hvorfor er det 

så vigtigt at være en del af noget? Gør det en forskel – kunne vi ikke lige så godt ”bare være os selv – 

og os selv nok”. Jeg håber I har lyst til at deltage. Jeg er sikker på, at vi får en fantastisk aften, hvor vi 

helt sikkert alle får noget at tænke over. Rasmus er kendt for at sætte ord på mangt og meget og 

gøre det på en finurlig og sjov måde. Sørg for at finde tid i kalenderen den dag. 

Tak for tilliden. Tak for ordet og fortsat god aften. 

/Brian 


