
Bestyrelsens årsberetning 2018 for Stadil- Vedersø Friskole-og børnehus  
 

Kære forældre og skolekreds 

Jeg vil gerne have lov til at bruge lidt tid på at fortælle jer hvad det er vi i bestyrelsen har brugt det sidste år 
på og så vil vi også gerne fortælle jer om en spændende mulighed der er kommet for friskolen og som vi 
ønsker at arbejde med fremadrettet. 

Tænk at der allerede er gået et år siden vi sidst var samlet her i ”Skibet” på vores allesammens Friskole -og 
Børnehus, og hvor tiden dog er gået stærkt. Ved sidste generalforsamling sagde vi farvel og tak til nogen af 
de kræfter som var med til at starte friskolen op, vi sagde også goddag og velkommen til nye ansigter. 

Vi havde vores første bestyrelsesmøde i april 2018, hvor bestyrelsen konstituerede sig således: 

 

Konstituering af Stadil-Vedersø Friskole 2018 

 

Formand:  Sine Knak  

Næstformand:   Christella Kammeyer Christensen 

Sekretær:  Trine Lashley 

Økonomi: Finn Tarpgaard. 

PR udvalg: Christella Kammeyer Christensen, Trine Lashley, Keld Aarup 

Busudvalg:  Martin Sommer Rokkjær 

ERFA- gruppe:  Sine Knak og Christella Kammeyer Christensen 

Repræsentant i Børnehuset: Kathrine Krog 

Ansættelsesudvalg: Trine Lashley og Finn Tarpgaard 

 

Vi har i alt afholdt 7 bestyrelsesmøder i løbet af året. 

Hvad er bestyrelsens rolle? 

Det er at vi har den overordnet ledelse af stedet herunder det økonomiske ansvar.  

Det er Zander som skoleleder der har det overordnet pædagogisk ansvar, og det er ham der varetager den 
daglige ledelse og kontakten med forældrene dvs. er det noget man undrer sig over eller hvis der er et 
problem, er det vigtigt at man som forældre tager kontakt til Zander for at finde en løsning, kommunikation 
er nøgleordet i godt forældre- skolesamarbejde. 

 

 



Faste punkter på vores bestyrelsesmøder er: 

• Nyt fra Friskolen 
• Nyt fra børnehuset 
• Nyt fra medarbejdersiden  
• Økonomi 
• PR  

 

Vi vil i bestyrelsen også gerne høre hvad der rører sig på skolen set fra elevernes øjne derfor invitere vi to 
gange om året formand og næstformand fra skolens trivselsråd til at deltage i vores bestyrelsesmøde, det 
er også en god måde at vise og lære vores elever om det demokrati vi lever i. 

 

Her er nogen af de andre punkter der har været på vores bestyrelsesmøder i løbet af året: 

Tilfredshedsundersøgelse 

Forældrebetaling 

Persondataloven 

Arbejdsdage 

Indkøb af legeplads 

Komit - administrationsprogram 

Fibernet 

25 års jubilæum 

Hjemmeside 

Tøj med logo til eleverne 

Trivsel blandt personale 

Orientering omkring kursus for skolebestyrelser på Ejsing Friskole 

Friskolernes årsmøde 

Behov for international friskole. 

 

Jeg vil gerne uddybe nogen af punkterne, hvis der skulle være nogen der har lyst, så kan jeg fortælle at alle 
referater fra vores møder ligger på Viggo under fildeling. 

Som jeg startede med at sige, så er det 5 år siden at skolen blev en friskole og vi skulle lærer at stå på egne 
ben. Man må sige at det bestemt ikke har været 5 kedelige år, tværtimod.  Det har været 5 år med både 
medgang men bestemt også modgang. Her tænker jeg bl.a. på at vi ikke har haft det så nemt rent 
økonomisk i de forgangne år, hvor 2016 i vores friskoles historie, bestemt ikke var et godt år, og hvor vi 



desværre kom ud med et stort underskud pga. nedgang i elevantal og længerevarende sygemelding blandt 
personale. 

2017 gav os lidt håb da året sluttede med et overskud på 98.000 og jeg er stolt over at kunne konstatere at 
vores øget fokus og hårde arbejde blandt og af de ansatte, har båret frugt og som I vil kunne se om et 
øjeblik når Finn gennemgår resultat for 2018 igen viser et økonomisk overskud.  Vi vil i bestyrelsen 
fremadrettet fortsat have et øget fokus på økonomien, dels for at sikre skolens fortsatte drift, fordi det er 
vigtigt at vi viser over for undervisningsministeriet at vi tager arbejdet om at drive en friskole seriøst og at 
den har sin berettigelse, og ikke mindst for at sikre at der sker en løbende udvikling af stedet, både for 
vores børn og områdets skyld. 

 

Tilfredshedsundersøgelse: 

Det første vi som bestyrelse lavede i foråret 2018 var en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. 
Baggrunden for det var for at se om der fortsat var den opbakning bag bestyrelsen om at drive en friskole. 
Undersøgelsen gav os overvejende positiv feedback, som vi i bestyrelsen har gennemgået og diskuteret. 
Tilfredsundersøgelsen blev fulgt op ved, at der blev gennemført en trivselsmåling blandt eleverne. I den 
skulle eleverne svare på 10 spørgsmål omkring det faglige, lektier, det sociale, lokaler og inventar. Det 
samlede resultat i forhold til de børn, der svarede viste, at langt flertallet at børnene trives med at gå på 
vores skole og det kan vi bestemt til skrive de dygtige og engageret medarbejdere vi har, som på trods af 
udfordringer i det daglige yder et kæmpe stort arbejde. Vi har også været så heldige i løbet af året at 
modtage lidt nyt inventar (bl.a. bedre borde og stole) fra Århus Teknologiske institut som selvfølgelig også 
er med til at sikre elevernes trivsel. 

Stor tak til alle de ansatte på friskolen for jeres arbejdsindsats. 

Ny Hjemmeside – nyt logo: 

2018 blev året, hvor vi opdaterede Friskolens hjemmeside, så den fortsat kan leve op til de krav som bl.a. 
undervisningsministeriet har sat. Fremadrettet vil den vil løbende blive opdateret. Opdateringen betød 
også at der kom et nyt logo på, med lidt flere farver på for at vise at vi er en levende skole. Vi håber at I vil 
gå ind og kigge på hjemmesiden og skulle der være noget I tænker der mangler, skal I ikke holde jer tilbage 
– kontakt os så vi kan få det lagt på. 

 

 

 

 



25 års jubilæum: 

I 2018 kunne Børnehuset fejre 25-års jubilæum. Selve fejringen foregik d. 14. august, hvor vi holdt åbent 
hus for alle interesserede. Dagen bød på festlige indslag, taler, god mad, gaver og alt hvad der ellers hører 
sig til. Udover Børnehuset fejrede vi Helle Knudsen og Elsebeth Tarpgaard, som ligeledes kunne fejre 25-års 
jubilæum.  Børnene blev bestemt heller ikke glemt i fejringen der var sølvfest arrangeret af forældrerådet 
for Børnehuset med festmiddag med spaghetti og kødsauce og pandekager med is og i løbet af efteråret 
har børnene været på en tur til Bork legeland for at fejre det.  

 

  

 

Endnu engang skal lyde en stor tak til alle der mødte op, og for at være med til at gøre det til en 
uforglemmelig dag.  

25 år det samme sted er ikke noget som så mange af os når at opleve i dag, det kræver sin person men det 
kræver også noget af arbejdsstedet, det kræver bl.a. gode kollegaer, godt forældresamarbejde og løbende 
mulighed for udvikling af kompetencer. Helle og Elsebeth jeg håber at vi fortsat i årene frem må trække på 
jer. 

Der skal også lyde en stor tak til det øvrige personale i børnehuset for jeres arbejdsindsats i året der er gået 
og tak til forældrerådet i Børnehuset for samarbejdet i årets løb. 

Arbejdsdage/legeplads: 

Der har været 4 arbejdsdage i 2018, 2 i foråret og 2 her i efteråret. Vi har været så privilegeret at få 
sponsoreret en ny legeplads og hoppepude fra Støtteforeningen, derfor har det store fokus ved 
arbejdsdagene været at gøre området klar og stille den nye legeplads op. Legepladsen blev officielt indviet 
d. 21.december og det var bestemt nogen glade børn der indtog den. Der vil fortsat i det nye år blive 
arbejdet videre på at udvide legepladsen yderligere, således at der fremadrettet kommer flere sjove og 
spændende ting til, bl.a. ved jeg at der er tanker omkring et hængekøjemiljø og tarzanbane.  

Stor tak til støtteforeningen for at ville sponsorere den nye legeplads og hoppepude til skolen også tak for 
de ting der bliver givet til Børnehuset i løbet af året, det er alt sammen noget som brugt flittigt og bidrager 
til mange timers leg og giver børnene mulighed for at udfolde sig både fysisk og socialt. 

Her i weekenden d. 29. og 30. marts er det igen tid for at trække i arbejdstøjet og husk I må gerne tage 
jeres børn med, al hjælp tæller og vi kan sagens finde en opgave til alle: børn, forældre, bedsteforældre og 



andre interesserede. Som jeg også skrev i julebrevet, er den grundlæggende ide bag arbejdsdagene at få 
lavet de ting som er nødvendige, samtidig med at vi styrker fællesskabet. Det er også herigennem at vi viser 
vores børn, at vi sammen passer på og værner om vores skole. 

Har man ikke mulighed for at komme i weekenden, er der stadig mulighed for at skive sig på en opgave 
man så kan ordne når det bedre passer ind i en kalender, det kan man lave en aftale med Zander/Jacob 
omkring. 

Gymnastikopvisning 2019 

En af vores 4 søjler på friskolen er bevægelse, som der arbejdes ind i dagligdagen på friskolen, ved den 
daglige morgenmotion og i undervisningen, samt i de små breaks der er i løbet af dagen.  En af de største 
begivenheder i løbet af året må bestemt også siges at være gymnastikopvisningen hvor børnene viser hvor 
meget de kan få ud af sjov, fællesskab og hårdt arbejde.  I år var temaet ild og varme, og som de andre år 
sad vi igen spændte på at se resultatet og det levede bestemt optil mere end hvad vi kunne forvente, og et 
stående bifald fra tilskuerne i ROFI siger alt, det var virkelig en flot opvisning. Derfor skal der også lyde en 
stor tak til årets instruktører Sanne og Michel for jeres store arbejde. Tak til idrætsefterskolen for at måtte 
bruge jeres hal og tak til alle elever og krabberne der var med til opvisningen.  

 

Inden jeg overlader ordet til Finn Tarpgaard, som gerne vil fortælle noget mere om punktet International 
Friskole, vil jeg gerne takke Martin og Christella for jeres arbejdsindsats i bestyrelsen, vi er kede af at I ikke 
fortsætter, men vi håber at se jer igen.  Jeg vil også gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for jeres 
arbejde igennem det år som er gået, tak for god ro og orden til vores møder og tak gode konstruktive 
diskussioner, jeg glæder mig til vores fortsatte samarbejde. 

Inden jeg slutter helt af, så vil jeg lige sige: 

 

Tak til alle de ansatte for det kæmpe arbejde I gør hver dag 

Tak til alle de frivillige der giver en hånd 

Tak til alle vores sponsorer der støtter os både store og små. 

Tak til idrætsefterskolen og The International for samarbejdet i året der er gået 

Tak til Zander for det samarbejde vi har haft det sidste år og vi glæder os til mange flere 

Og sidst men ikke mindst tak til jer forældre der har valgt Stadil-Vedersø Friskole til jeres børn, uden jer og 
jeres fantastiske børn så ville der ikke være nogen friskole eller børnehus i Stadil-Vedersø. 

 

På bestyrelsen og egne vegne  

Sine Knak  

Formand  

Skolebestyrelsen Stadil- Vedersø Friskole og Børnehus 2018 


