Formandsberetning

Vejen Friskoles Generalforsamling

Bestyrelsens sammensætning og arbejde
Bestyrelsen har organiseret sig i en række udvalg. Ideen er at udvalgene er arbejdende aktive udvalg
som med hver sin formand organiserer og driver initiativer og tiltag. Meget gerne med deltagelse af
andre udenfor bestyrelsen.
Formanden for hver udvalg er et bestyrelsesmedlem og det giver en automatisk information og
opdatering på bestyrelsesmøderne. Nyt fra udvalgene er et fast punkt på alle møder.
Et af de væsentlige og aktive udvalg er sundhedsudvalget. Udvalget stod bl.a. for et foredrag i foråret
om misbrug. Jeg tror alle, både forældre og unge som deltog fik en underholdende men også meget
stærk og personlig fortælling om hvordan en velfungerende ung pige kan ende i et alvorligt misbrug med
livsvarige men til følge. Og hvordan alvorligt et misbrug kan holdes skjult for forældre og venner i årevis.
Jane er formand for udvalget og der ligger flere gode ideer og foredrag klar men der er brug fra flere
aktive medlemmer som kan give en hånd med og jeg vil gerne opfordre alle som har en kompetence,
lyst og overskud til at kontakte Jane.
Et andet væsentligt udvalg er vedligeholdelsesudvalget hvor Lars er formand. Her har der især i
sommerferien været heftig aktivitet i mellemtrinnet hvor der er skabt 2 nye klasseværelser,
sundhedsplejersken har fået et passende rum og der er grupperum og printerkrog som bliver brugt
flittigt. Der var kun muligt i kraft af de mange forældres hjælp, Lars som brugte mange timer og så
selvfølgelig vores kompetente pedel Tommy.
Den største opgave og beslutning i bestyrelsen i denne periode helt klart har været vores nu
igangværende byggeri. Økonomiudvalget har i denne periode været omdannet til Bygge og
Økonomiudvalg fordi de to ting selvfølgelig er koblet. En væsentlig del af forberedelserne har været
fokuseret på det økonomiske grundlag hvor det er lykkedes at holde projektet inden for den ramme vi
fik for optagelse af lån på den ekstraordinære generalforsamling.
Samme generalforsamling var samtidig startskuddet til et forløb med udarbejdelse af et detaljeret
projekt, indhentning af tilbud og en spændende dag hvor kuverterne åbnedes. Heldigvis var der et tilbud
som lå indenfor det overslag vi havde og fra en entreprenør som indtil videre har vist sig at agere top
professionelt og trods nogle udefra kommende forsinkelser i leverance af betonelementer arbejder
hårdt for at indhente tidsplanen. 1. April var vi fremme ved rejsegilde som sammen med håndværkerne
blev fejret på behørig vis med røde pølser og det hele. Under hele forløbet har vi haft god støtte af
Martin som med sin bygge faglige og projektstyrings kompetence har været og stadig er en uvurderlig
hjælp. Martin kører fortsat byggemøderne hver anden mandag, helt uden aflønning som en helt
uvurderlig hjælp. Om nogle få måneder står der en langt om længe nogle spændende faglokaler, og ikke

mindst det fælles personalerum og arbejdspladser hvor de ansatte kan bruge den del af arbejdstiden
som ikke foregår foran eleverne og som skal være de fysiske rammer om den faglige udvikling og
samarbejder vi gerne vil sikre og udbygge yderligere. Både blandt lærerne men også mellem og med
pædagogerne fra de øvrige afdelinger.
Fremadrettet for den næste periode giver det nogle muligheder som vores nuværende rammer ikke i
tilfredsstillende grad gør. Det ved jeg lærerne glæder sig umådeligt meget til at udnytte og det forventer
jeg også den nye bestyrelse vil gøre.
Det bringer mig frem til pædagogisk udvalg som arbejder på en lidt anden måde end de øvrige da det i
højere grad går på at lave tiltag som inspirerer og uddanner både ansatte og bestyrelsesmedlemmer.
Peter har med sine egne kompetencer indenfor feltet og med god hjælp fra to kolleger gennemført en
pædagogisk dag hvor stort set alle ansatte og en stor del af bestyrelsen deltog. En af øvelserne jeg selv,
sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, deltog i, handlede om personlighedsprofiler og en
øvelse som viste hvordan samarbejdet i en gruppe afhænger af de profiler den er sammensat af. Vi så
hvordan vi har en stærk gruppe som løste opgaven på rekord tid, men også og mere vigtigt, at gruppen
også mangler en større forskellighed i sammensætningen af persontyper. Det er noget man kan lade
indgå i overvejelserne når vi senere skal bede om kandidater til bestyrelsen og når vi hver især skal
afgive vores stemme.
Det sidste af de aktiviteter der har kørt løbende hen over året og som ærer sig sin afslutning er et
projekt som Annette står i spidsen for og som handler om at samle nogle af de praktiske informationer
som egentlig går igen hen over året og som måske er kendt for nogle men som er meget vanskeligt at
skaffe sig information om hvis man som ny forældre har hørt at nu skal vi ’fejre skolens fødselsdag’, eller
vi skal ’gøre klar til julemarked’. Så kan det være svært at finde ud af præcis hvad det går ud på, hvordan
man kan bidrage og hvad der egentlig forventes. Iden har været at Annette hen over året løbende har
arbejdet sammen med nogle af lærerne på at samle de beskrivelser op efterhånden som aktiviteterne
har været gennemført. Opgaven følger skoleåret og projektgruppen vi afslutte arbejdet sådan så der er
ligger en første udgave med starten af det nye skoleår.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle som har bidraget aktivt og konstruktivt til skolens virke på den ene
eller anden måde. Vi er alle travle børnefamilier som faktisk kan have nok at gøre med at få hverdagen
til at hænge sammen og fuld respekt for det. Mange af jer har oven i det fundet kræfter til enten at
arbejde på skolen, stillet gode forslag, bidraget med materialer, lavet klassearrangementer og meget
mere. Mange tak for det. Jer forældres engagement, ejerskab og initiativ gør en kæmpe forskel og som
gør at næste alting er muligt. Det er næsten kun fantasien der sætter grænser hvis bare der er nogen af
jer der engang imellem vil tage bolden op og sætte noget i gang. Vi får nu bedre rammer og muligheder
end nogensinde før. Jeg håber i også som forældre vil tage imod dem og udnytte mulighederne.
Til sidst, en kort men stor tak til personalet for den indsats I yder hver eneste dag. Jeg har sagt det til jeg
før men blive ved med at bruge hinanden og udvikle skolen fagligt. I har måtte vente på et men nu er
der nogle fantastiske rammer lige om hjørnet.
Tak til bestyrelsen for samarbejdet og opbakningen til mig som formand.

Tak for ordet.

Jacob Schmidt
Skolebestyrelsesformand

