
Fredagsbrev d.3.5.2019 uge 18. 

 

 

I tirsdags havde bestyrelsen indkaldt til generalforsamling, og det er altid 

spændende, når man sætter tid af til at evaluere det forgangne år. Man kan jo have 

fokus på meget forskelligt, men når staten er med inde over, vil de have sikkerhed 

for, at deres penge bruges forsvarligt. Derfor er der mange krav til 

regnskabsprocedurerne; krav til vores tilsyn som Elin laver, og krav til bestyrelse og 

ansatte. Alt efter hvilket humør man er i, så kan man nogle gange i en stille stund 

foran brændeovnen en mørk vinteraften undre sig lidt over, hvad det er for et 

kontrolsamfund, vi har stablet på benene. Men vi klarede og fri af skærene. De, der 

deltog til generalforsamlingen, kunne høre Revisor Tom fortælle om et overskud på 

341 tusinde kroner i 18, Elin kunne fortælle om en skole der er i god gænge, og hvor 

vi lever op til de mål der er opstillet, og en bestyrelsesformand der kunne fortælle, 

at vi var nødt til at købe en bus, for ellers ville der stå for mange penge på vores 

kassekredit, og det må der ikke, har undervisningsministeriet gjort os opmærksom 

på, venligt men bestemt. Så nu har vi overflyttet de overskydende penge til en 

anden konto, så er alle glade. Så bliver det spændende, hvad 2019 byder ind med. 

Oppe på krattet leger ungerne fra Børnehuset på fuld kraft, og de er lige nu i gang 

med at bygge pilehytter. Desværre er der en, der har sprøjtet omkring pilehytterne, 

så pilen og græsset er gået ud. Det var meget demoraliserende for ungerne; de 

havde lige lavet forarbejdet til hytterne. Derudover skal der ikke sprøjtes hvor 

ungerne leger. Det betyder, at der ikke skal sprøjtes på skolens grund. Så enkelt er 

det. Jeg ved ikke hvem, der har gjort det, men bare det holder op, så er vi tilfredse. 

I næste uge har vi naturfagsuge, og planen er vedhæftet dette fredagsbrev. Som det 

altid er, så møder ungerne til normal tid, men har fri allerede kl. 13.00. Bussen kører 

altså kun en gang om eftermiddagen, i næste uge. Så bliver der en senere tur til SFO-

eleverne, hvis der er behov for det. Ring eller skriv til mig, hvis det er tilfældet. 

Snart nærmer lejrskolerne sig, og der er indkaldt til orienteringsmøder i SG. og SM. 



De forældre, der har børn i de grupper, har fået en invitation. Turene går 

henholdsvis til København i uge 24 og Ribe i uge 21. Lillegruppen og Lillemellem 

tager til Overkoen i uge 22. Så kan vi vist heller ikke trække den meget længere. 

Helle, vores betænksomme rengøringskone, stopper hos os til første maj. Hun har 

fået et andet job, som hun bedre kan holde til. Vi kommer allerede til at savne dig 

Helle, og børnene, som du jo ikke ville have noget med at gøre, da vi sad til 

ansættelsessamtalen, er blevet en større del af dit arbejde. Ja, sådan kan det gå. 

God vind til dig. 

Vi har opslået to stillinger, som I godt må videreformidle. Det er Annes 

barselsvikariat, og Lones afdelingslederstilling. Kender I nogen, der lige skal have et 

vink, så hold jer ikke tilbage. Der er ansættelsessamtaler d. 3.6. for afdelingslederen 

og d. 4.6. for barselsvikaren.  

Her er en lille udregning, som måske var være at kikke lidt nærmere på. Vi skal altså ikke have dårlig 

samvittighed, når nogle politikere siger, at friskolerne tager penge fra Folkeskolen. Samfundsøkonomisk er 

det vel en god forretningen for "Danmark”. 

 

 



Kan I have en god weekend, hvor vi er nogle stykker, der tager til det årlige årsmøde 

i Friskoleforeningen. 

Hvis I gerne vil nærlæse mere om Friskoleforeningens undersøgelse, så kan I bruge 

linket her: https://www.friskoler.dk/kampagner/valgmateriale-2019/ 

Troels 
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