
Kære alle. 

Endnu et år på Vejle Friskole er gået – og lad os bare sige med det samme – det har været et rigtig 

godt år! Økonomien ser rigtig fornuftig ud, vi har ikke været ramt af flere langtidssygemeldinger 

og børnene trives og vokser både fagligt og socialt.  

Økonomien vil Bent fortælle meget mere om, men det er da en fornøjelse at konstatere, at sidste 

år ikke var en enlig svale og at den gode økonomiske drejning, Birthe satte i gang, holder ved. 

Der er mange om arbejdet på en skole og lærerne og andet pædagogisk personale er en stor del af 

det. Vores folk på posten er engagerede og arbejder med utrættelig iver for at få dagligdagen til at 

gå op med emneuger, praktikuger, jule- og forårskoncert, lejrskole og samtidig sørge for, at de 

forskellige krav til fagligt indhold honoreres. Senest så mange af os glade, trætte børn hjemvendt 

fra lejr – deres voksne var også lettere medtagne efter en lejrskoleuge, hvor der er mange børn, 

man skal forholde sig til og tage sig af. Så kære lærere og kære pædagoger og medhjælpere, tusind 

tak! I gør hele forskellen! 

I år var der ikke så mange børn, som måtte hjem undervejs – og det er godt! Bliv ved at træne 

jeres børn – der er nu et helt år til, de skal afsted igen, så der er rig mulighed for at få det lært. Det 

er så god og nærende en oplevelse at være afsted på lejr selv – man vokser af det!  

En kæmpemæssig indsats er der flere andre, der har ydet her på skolen i det forgangne år! Vi har 

set det mest fantastiske skolekøkken blive rejst af støvet af vores to helt utrolige pedeller, der til 

tider har knoklet nærmest i døgndrift. Det er et fantastisk stort stykke arbejde I har lagt i det, 

Peter og Henrik, så tusind tak for det! Det er et meget flot resultat, I er kommet i mål med! Tak for 

det! 

Aktivitetsudvalget står for den snarlige sommerfest og er et udtryk for forældres engagement i 

vores børns skole. De har afholdt loppemarked igen i år – en virkelig god idé og en god tradition! 

Det er vigtigt for en skole som vores, at vi forældre bakker op – og møder op – til alle slags 

arrangementer. Forårskoncerten er altid et stort trækplaster, julekoncerten ligesådan. Det er 

fantastisk for vores børn at være centrum for al den opmærksomhed, men det vigtigste er måske, 

at disse arrangementer får os til at høre sammen! En godt sammentømret forældregruppe i en 

klasse kan klare de fleste ting, også når børnene bliver større, og man skal have en fælles holdning 

til fx alkohol. Vi vil i bestyrelsen forsøge at skabe rammerne for at et sådant fællesskab kan opstå, 

så samarbejdet blandt forældrene styrkes. 

Vi har sagt farvel til John og velkommen til Pia Lund, der er nyansat leder i SFO’en. Vi i bestyrelsen 

glæder os til et godt og frugtbart samarbejde med dig, Pia, og resten af ledelsen – så ”Velkommen 

til!” 

I bestyrelsen har vi et velfungerende samarbejde med ledelsen og der er et godt klima. Der er 

plads til forskellighed og sådan skal det også være. Det seneste år har vi arbejdet videre med 

vedtægtsændringer, som skal til afstemning senere i aften. Vi har eksperimenteret med en ny 

model for arbejdslørdagen – og det er vi ikke færdige med endnu. Vi vil fortsætte med at arbejde 

for at Vejle Friskole er en god skole med nysgerrige børn, glade ambitiøse lærere og trygge 



forældre. I det kommende år, vil der være et ekstra fokus på fagligheden. Det betyder at flere 

lærere vil få et uddannelsesløft, vi vil investere i flere gode undervisningslokaler og lærerne vil i 

undervisningen arbejde med holddeling og særligt tilrettelagte kurser, så undervisningen bliver 

mere differentieret.  

Jeg vil gerne vise jer et eksempel på, hvordan det praktisk/musiske går hånd i hånd med et højt 

fagligt niveau. Dette er et eksempel fra 8. klasse. 

Det øgede faglige fokus er netop øget! Det betyder bare, at der vil være endnu større fokus på det 

faglige, for der har selvfølgelig været et fagligt fokus hele tiden!  

Vi skal selvfølgelig blive ved at bruge iPads fornuftigt og eleverne skal også trænes i at bruge andre 

digitale løsninger, hvor det giver mening. Det er mit indtryk, at det mest er derhjemme iPads bliver 

brugt til fis og ballade – og den må vi forældre selv håndtere. 

Næste år i bestyrelsen er der nye opgaver i vente. Vi skal have nærlæst og rettet 

forretningsordenen til, så den bliver et stykke brugbart værktøj, og det bliver et større arbejde. Vi 

skal have sat på nye renoverings- og moderniseringsprojekter i søen og sørge for at en løbende 

udvikling fortsat er en del af livet på vores skole, og vi skal finde en ny model for arbejdslørdagen. 

Alt i alt er der flere spændende opgaver, som bestyrelsen glæder sig til at tage fat på.  

Tak for et godt år på Vejle Friskole og god sommer til jer alle! 

 

 


