
 
Kære alle 

”Strømperne af og så vade i bækken” er en strofe fra en af de sange vi tit synger på friskolen. Marts måneds 

nedbørsrekord har lavet både bække og søer på legepladsen. Området omkring pile hytten blev til et lille 

Venedig, med en næsten magisk tiltrækning på børnene. Vi ved godt, at flere vaskemaskiner og 

tørretumblere har været på overarbejde, og mange af vores elever har næsten ikke kunnet vente på 

frikvartererne og muligheden for at se, hvor langt vandet kan komme op over gummistøvlekanten inden 

sokkerne bliver våde, eller se om det er muligt at krydse det store farvand i en båd lavet af en murerbalje. 

 

Torsdag aften var der generalforsamling på friskolen, der blev aflagt beretninger fra formand, skoleleder og 

tilsynsførende. Tage som er vores tilsynsførende stopper lidt før tid på grund af sit job som forstander på 

Venø Efterskole, Tages afløser blev valgt på generalforsamlingen. Det blev Niels Jørgen Husted Kjær fra 

Holstebro, der skal både lyde en stor tak for samarbejdet til Tage, og et varmt velkommen til Niels Jørgen, 

vi glæder os til samarbejdet. 

Regnskabet blev gennemgået, og årsresultatet, endte på et overskud på 411.000.kr. Skolen har en sund 

økonomi og et stigende elevtal, så fremtiden tegner lys. 

Det er vist aldrig i friskolens historie sket at et kampvalg til bestyrelsen har været så tæt. Hele tre 

afstemningsrunder og til sidst en lodtrækning. Den nye bestyrelse som endnu ikke har konstitueret sig ser 

sådan ud: Karina Knudsen og Ole Kjær, var ikke på valg og sidder endnu et år, Maria Iversen, blev valgt for 

forældrekredsen, og Dorthe Lisbygd, blev valgt for skolekredsen, Suppleanter blev Niels Peter Jensen og 

Jesper Fjordside. Støtteforeningen har endnu ikke udpeget deres medlem. Jeg vil gerne ønske de nye 

bestyrelses medlemmer tillykke med valget, jeg glæder mig til samarbejdet. 

En stor tak for indsatsen skal også lyde til Heidi og Jari som er afgået. 

Dan og Anitta fra SFOen var på besøg hos os fredag, hvor vi havde 0. til 4. kl. kaldt sammen til et møde. 

Både hos os i friskolen og i SFOen, oplever vi børn som har meget kort lunte over for deres kammerater, 

hvis der opstår en konflikt - tit ender små ting i store konflikter. Vi oplever også at specielt de mindre børn, 

ofte mener, at de er i deres gode ret til ikke at følge de voksnes anvisninger, begge steder vil vi nu målrettet 

og ensartet arbejde på, at både store og små skal være bedre til at respektere hinanden, vi forventer også 

at I der hjemme bakker om denne indsats.    

Fredag havde Alfred sidste arbejdsdag på friskolen. Fra på mandag er Pernille tilbage, foden er endnu ikke 

helt som den skal være, men vi ser om ikke det går. Alfred har lovet at være vikar hvis Pernilles fod 

begynder at gøre knuder, jeg vil gerne sige tusind tak til Alfred for indsatsen i de sidste 6 uger. 

I næste uge udkommer ugebrevet ikke da jeg torsdag og fredag er i Sverige. 

I ønskes alle en rigtig god søndag 

På hele personalets vegne /Peter 


