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Lige hjemkommet fra det årlige Konvent på Vitskøl kloster for lederne af De 

Himmerlandske Friskoler, kan jeg sige, at der desværre ikke er noget nyt om 

koblingsprocenten, finanslovforslaget og sådan noget kedeligt, men som bare har 

enorm betydning for os som skole. Vi havde inviteret Søren Brinck, som er 

sekretariatsleder i Friskolernes hus til at fortælle om nyt fra ministeriet, men 

ministeriet er tavse som graven. Om det er godt eller dårligt nyt, må hver af jer selv 

vurdere, men så kunne vi til gengæld komme med input til Søren, som han kunne 

tage med til ministeren, når de en gang skal derind og snakke vores sag. Jeg snakkede 

for at en del af koblingsprocenten blev koblet op på tilskud til de friskoler, der i 

landdistrikterne har bus til at transportere elever. Det er meget nemmere at være en 

byskole, hvor eleverne bliver fragtet lige til døren med offentlig transport. Vi er nødt 

til at hente eleverne selv, fordi tiderne er tilpasset, så eleverne herfra kan komme til 

Ranum. Men der er sørme mange teorier om hvordan den første finanslov med den 

nye regering vil tage sig ud for friskolerne. Det skal jeg ikke trætte jer med, blot sige, 

at jeg naturligvis skriver ud til jer, når den kommer.  

I næste uge vil bestyrelsen invitere jer alle til vores kombi-aften. Det er den aften, 

hvor bestyrelsen vil sætte ord på det der er sket, og lidt om det der vil komme til at 

ske, og skolelederen vil tage en gennemsnitspuls på skolen. Ditte vil sige noget om 

hendes rolle i skoleregi. Det er på torsdag, og det starter kl.19.00, og slutter ca.20.30. 

Vi mødes i Fællesrummet, og derefter går forældrene ud i klasserne med 

klasselærerne, hvor vi vil fortælle om det nye år. Kaffe og brød tages med ud i 

klasserne. Det er det vi normalt kalder for forældremøder. Man slutter i klasserne, så 

der er ikke fælles afslutning.  

God weekend til alle 

Troels 



 

 

 

 


