
Formandsberetning	  	  
Generalforsamling	  i	  Stadil-‐Vedersø	  Friskole	  den	  17.	  marts	  2016	  
2015	  er	  det	  første	  år,	  hvor	  Stadil-‐Vedersø	  Friskole	  har	  fungeret	  som	  institution	  et	  helt	  år.	  Året	  
har	  været	  præget	  af	  mange	  forskellige	  begivenheder	  og	  tiltag,	  og	  vi	  er	  nu	  godt	  i	  gang	  med	  et	  
nyt	  år	  som	  Stadil-‐Vedersø	  Friskole.	  

En	  kæmpe	  stor	  tak	  til	  alle	  jer,	  som	  er	  med	  til	  at	  få	  dette	  projekt	  til	  at	  lykkedes	  i	  hverdagen	  til	  
stor	  gavn	  for	  alle,	  som	  har	  tilknytning	  til	  stedet.	  Lærere,	  pædagoger,	  medhjælpere,	  daglig	  
leder	  af	  Børnehuset,	  skoleleder,	  vores	  ”alt	  mulig	  mand”,	  skolesekretær,	  chauffør	  og	  ikke	  
mindst	  alle	  vores	  fantastiske	  frivillige	  hjælpere,	  som	  hver	  eneste	  uge	  hjælper	  til	  med	  at	  få	  alt	  
til	  at	  gå	  op	  i	  højere	  enhed.	  I	  gør	  alle	  et	  brag	  af	  et	  arbejde,	  og	  jeres	  engagement	  er	  noget,	  som	  
bliver	  værdsat	  meget	  højt,	  ligesom	  jeres	  evige	  jagt	  efter	  at	  gøre	  det	  bare	  lige	  lidt	  bedre,	  er	  
noget,	  som	  vi	  er	  meget	  taknemmelige	  for,	  at	  I	  bringer	  til	  vores	  børn.	  

Forældrerådet	  i	  Børnehuset	  samt	  bestyrelsen	  for	  friskolen	  fortjener	  her	  også	  en	  stor	  
anerkendelse	  og	  tak	  for	  jeres	  fantastiske	  energi	  og	  ikke	  mindst	  jeres	  tid.	  Det	  er	  en	  fornøjelse	  
at	  samarbejde	  med	  jer.	  	  	  

Også	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  vores	  dejlige	  børn,	  som	  er	  med	  til	  at	  give	  liv	  til	  huset,	  ligesom	  de	  
konstant	  er	  i	  bevægelse	  fysisk	  som	  psykisk	  og	  ikke	  mindst	  i	  kraft	  af	  deres	  evige	  nysgerrighed	  
på	  livet	  og	  alt,	  hvad	  de	  bliver	  stillet	  over	  for	  –	  selv	  om	  nogle	  af	  dem	  nok	  ville	  protestere	  en	  lille	  
smule,	  hvis	  de	  kunne	  høre	  mig	  nu!	  Til	  slut	  vil	  jeg	  også	  gerne	  rette	  en	  tak	  til	  alle	  jer	  forældre,	  
som	  har	  valgt	  at	  støtte	  op	  om	  Stadil-‐Vedersøs	  skole-‐	  og	  pasningstilbud.	  Uden	  jeres	  valg	  og	  
opbakning	  kan	  Stadil-‐Vedersø	  Friskole	  ikke	  eksistere.	  

Hvad	  har	  2015	  så	  budt	  på,	  og	  hvad	  har	  vi	  i	  bestyrelsen	  beskæftiget	  os	  med	  i	  årets	  løb.	  

Vi	  startede	  året	  med	  en	  del	  fravær	  blandt	  medarbejderne.	  Sygdom	  og	  sygemeldinger	  er	  noget,	  
som	  ingen	  af	  os	  er	  herre	  over,	  og	  det	  er	  vilkår,	  som	  vi	  er	  nød	  til	  at	  håndtere,	  hvor	  svært	  det	  
end	  kan	  være,	  når	  der	  er	  andre	  mennesker	  involveret,	  og	  når	  det	  bliver	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  
vores	  børn	  kommer	  til	  at	  opleve	  ændringer	  i	  deres	  hverdag.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  der	  
ligger	  meget	  arbejde	  i	  at	  få	  hverdagen	  til	  at	  fungere,	  når	  der	  er	  fravær	  af	  den	  ene	  eller	  den	  
anden	  grund,	  og	  vi	  ser	  bestemt	  også,	  at	  det	  er	  et	  arbejde,	  som	  bliver	  håndteret	  fint	  på	  skolen	  
og	  i	  Børnehuset	  ud	  fra	  de	  vilkår,	  som	  der	  nu	  engang	  er.	  

2015	  bød	  på	  et	  skift	  på	  skoleleder	  posten,	  og	  vi	  må	  sige,	  at	  vi	  i	  bestyrelsen	  oplever	  et	  rigtig	  
godt	  samarbejde	  med	  Zander.	  Vi	  er	  utrolig	  glade	  for	  den	  måde,	  som	  Zander	  tager	  styringen	  på,	  
og	  selvfølgelig	  er	  der	  meget	  at	  sætte	  sig	  ind	  i,	  ligesom	  der	  er	  mange	  ting	  at	  lære	  –	  både	  
indenfor	  ledelsesfeltet	  som	  på	  det	  administrative	  plan,	  og	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  Zander	  
befinder	  sig	  på	  rette	  hylde,	  som	  vi	  ser	  det.	  Alt	  det	  praktiske	  skal	  nok	  blive	  til	  rutiner	  for	  os	  alle,	  
men	  vi	  er	  stadig	  i	  gang	  med	  at	  starte	  vores	  friskole	  op	  til	  det,	  som	  vi	  gerne	  vil	  have.	  



Ved	  slutningen	  af	  skoleåret	  2014/	  2015	  så	  det	  ud	  til,	  at	  vi	  kunne	  få	  flere	  elever	  fra	  Ulfborg	  
området.	  Flere	  var	  på	  besøg	  her	  inden	  sommerferien,	  og	  vi	  skulle	  afvente	  svar	  på,	  om	  de	  ville	  
skrive	  deres	  børn	  op	  til	  Stadil-‐Vedersø	  Friskole.	  Vi	  skulle	  træffe	  nogle	  valg	  ud	  fra	  disse	  
betragtninger,	  og	  vi	  valgte	  at	  ansætte	  en	  lærer	  mere	  til	  det	  nye	  skoleår,	  end	  det	  der	  lige	  
umiddelbart	  så	  ud	  til	  at	  være	  behov	  for,	  da	  vi	  endnu	  ikke	  vidste	  hvor	  mange	  nye	  elever,	  vi	  ville	  
starte	  op	  med	  efter	  ferien.	  Samtidig	  havde	  det	  været	  et	  meget	  travlt	  forår	  for	  vores	  ansatte,	  og	  
de	  havde	  brug	  for	  at	  få	  flere	  hænder	  til	  at	  klare	  dagligdagen	  på	  skolen	  og	  ikke	  mindst	  få	  startet	  
godt	  op	  på	  det	  nye	  år.	  Desværre	  udeblev	  eleverne	  fra	  Ulfborg	  området	  og	  der	  var	  forskellige	  
begrundelser	  hertil,	  men	  en	  begrundelse	  gik	  igen,	  og	  den	  lød	  på,	  at	  der	  ikke	  var	  forbindelse	  
med	  offentlig	  transport	  til	  vores	  skole.	  

Visionen	  med	  at	  få	  egen	  bus	  til	  skolen	  har	  tidligere	  været	  drøftet,	  og	  nu	  var	  det	  så	  igen	  tid	  til	  at	  
tage	  dette	  op	  igen.	  Vi	  fik	  lavet	  forskellige	  beregninger,	  hvori	  vi	  også	  tog	  udgifterne	  til	  leje	  af	  
bus,	  når	  der	  var	  svømning	  med,	  og	  samlet	  set	  viste	  det	  sig,	  at	  der	  var	  en	  økonomisk	  
begrundelse	  for	  at	  få	  anskaffet	  en	  bus.	  Vi	  var	  i	  den	  heldige	  situation,	  at	  Støtteforeningen	  
bakkede	  meget	  op	  om	  dette	  initiativ,	  og	  Støtteforeningen	  meddelte,	  at	  de	  gerne	  ville	  
sponsorere	  det	  halve	  af	  beløbet	  til	  anskaffelse	  af	  bussen.	  En	  kæmpe	  stor	  TAK	  til	  
Støtteforeningen	  og	  jeres	  medlemmer	  for	  dette.	  

Bussen	  er	  nu	  i	  drev,	  og	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  tegne	  sponsorater	  samt	  få	  påsat	  reklamer	  på	  
bussen.	  Indtil	  nu	  har	  vi	  fået	  tilsagn	  fra	  Sparrekassen,	  Mads	  Holm,	  Stadil	  smede-‐	  og	  
maskinforretning,	  Stadil	  Maskinstation	  samt	  Niels	  Lodberg	  –	  både	  for	  købmandsforretningen	  
samt	  Stadil	  Olie.	  Derudover	  er	  der	  allerede	  nu	  tegnet	  private	  sponsorater,	  og	  de	  kan	  ses	  som	  
håndaftryk	  på	  bussen.	  En	  kæmpe	  stor	  tak	  til	  alle	  jer	  for	  opbakningen,	  og	  der	  er	  plads	  til	  mange	  
flere.	  Selve	  arbejdet	  med	  at	  tegne	  sponsorater	  for	  div	  firmaer	  fortsætter	  løbende,	  men	  det	  er	  
et	  lidt	  større	  arbejde,	  som	  vi	  tager	  skridt	  for	  skridt.	  Målet	  er,	  at	  vi	  får	  så	  mange	  sponsorater	  på	  
bussen,	  så	  økonomien	  til	  drift	  af	  bussen	  kan	  hvile	  mere	  eller	  mindre	  i	  sig	  selv.	  

Skolestarten	  2015/	  2016	  bragte	  nye	  medarbejdere	  til	  huset,	  ligesom	  Zander	  fik	  sat	  sig	  i	  
stolen.	  Knapt	  var	  han	  startet,	  før	  end	  der	  kom	  mange	  planer	  på	  bordet	  samt	  ideer	  til	  
arbejdsdage.	  Herligt!	  Endnu	  engang	  en	  stor	  tak	  til	  alle	  jer	  forældre,	  som	  stillede	  op	  med	  hjælp	  
og	  arbejdskraft,	  og	  til	  Zander	  for	  et	  stort	  arbejde	  med	  at	  koordinere	  og	  holde	  folk	  i	  gang.	  Til	  jer	  
der	  måske	  ikke	  nåede	  at	  være	  med,	  og	  til	  jer	  der	  har	  flere	  kræfter	  at	  byde	  på,	  ja	  så	  er	  der	  
planlagt	  endnu	  et	  par	  arbejdsdage	  den	  1.	  og	  2.	  april,	  så	  kom	  endelig	  disse	  dage.	  Det	  er	  til	  stor	  
gavn	  for	  os	  alle.	  	  

Efteråret	  bød	  på	  udfordringer	  vedr.	  økonomien,	  da	  vi	  som	  tidligere	  nævnt	  havde	  ansat	  lige	  i	  
overkanten	  med	  lærerkræfter.	  Samtidig	  skete	  der	  forskellige	  ting,	  der	  gjorde,	  at	  vi	  var	  nød	  til	  
at	  se	  på	  antallet	  af	  medarbejdere	  og	  ansættelsesbrøker.	  Vi	  stod	  overfor	  en	  politik	  beslutning	  
om	  at	  skære	  i	  støttekronerne.	  Heldigvis	  blev	  dette	  afværget,	  og	  her	  var	  vi	  bl.a.	  repræsenteret	  i	  
et	  samlet	  arbejde	  med	  de	  øvrige	  friskoler	  i	  kommunen	  om	  at	  få	  politikerne	  på	  Christiansborg	  
til	  at	  forstå,	  at	  dette	  kunne	  betyde	  ”liv	  og	  død”.	  Støttekronerne	  blev	  reddet,	  og	  oveni	  dette	  blev	  



det	  besluttet,	  at	  de	  frie	  skoler	  skulle	  have	  en	  støtte	  på	  73	  %	  frem	  for	  71	  %,	  der	  indtil	  nu	  havde	  
været	  en	  realitet.	  	  

En	  af	  vores	  ansatte	  valgte	  at	  opsige	  sin	  stilling,	  da	  hun	  aldrig	  rigtig	  var	  faldet	  til	  på	  skolen,	  og	  
denne	  beslutning	  kom	  sammen	  med	  overvejelserne	  omkring	  ansættelserne.	  Dette	  gjorde,	  at	  vi	  
ikke	  skulle	  ud	  i	  en	  nedjustering	  af	  ansættelsesbrøkerne	  eller	  en	  fyringsrunde.	  Endnu	  en	  lærer	  
valgte	  at	  opsige	  sin	  stilling,	  da	  hendes	  barsel	  var	  slut,	  så	  nu	  har	  vi	  en	  situation	  vedr.	  
økonomien,	  der	  er	  i	  balance,	  hvilket	  I	  alle	  får	  at	  se,	  når	  Janus	  gennemgår	  økonomien.	  

Der	  har	  været	  nogle	  udmeldinger	  fra	  skolen	  hen	  over	  efteråret.	  Det	  er	  ærgerligt,	  når	  dette	  
bliver	  nødvendigt,	  men	  der	  har	  været	  forskellige	  årsager	  til	  disse	  udmeldinger.	  Og	  vigtigt	  er	  
det	  at	  slå	  fast,	  at	  vi	  som	  forældre	  er	  ansvarlige	  for	  at	  vores	  børn	  trives	  og	  får	  det	  med	  fra	  deres	  
skolegang,	  som	  de	  har	  brug	  for.	  Samtidig	  har	  der	  også	  været	  tilgang	  af	  elever,	  som	  er	  kommet	  
hertil	  fremfor	  andre	  tilbud,	  hvor	  de	  måske	  ikke	  har	  oplevet	  trivsel.	  Et	  stort	  velkommen	  til	  alle	  
jer!	  

Bestyrelsesarbejdet	  har	  hen	  over	  året	  været	  meget	  fokuseret	  på,	  at	  få	  økonomien	  til	  at	  
balancere,	  ligesom	  vi	  har	  været	  optaget	  af,	  at	  finde	  nogle	  gode	  takter	  i	  at	  drive	  Stadil-‐Vedersø	  
Friskole	  og	  Børnehus.	  Personaletrivsel	  er	  fortsat	  noget,	  som	  vi	  mener,	  at	  der	  skal	  prioriteres	  
højt,	  for	  uden	  medarbejdere,	  der	  trives,	  får	  vi	  heller	  ikke	  huset	  til	  at	  trives.	  Det	  er	  klart,	  at	  når	  
der	  bliver	  talt	  økonomi	  og	  ændringer	  i	  ansættelser,	  så	  sætter	  det	  spor	  i	  gruppen	  af	  
medarbejdere,	  men	  der	  skal	  ikke	  herske	  nogen	  tvivl	  om,	  at	  vi	  netop	  vil	  sikre	  huset	  og	  
arbejdspladserne,	  så	  vi	  har	  et	  godt	  tilbud	  og	  et	  godt	  alternativ	  til	  andre	  institutioner.	  Alt	  i	  alt	  
er	  vores	  bedste	  vurdering,	  at	  vi	  er	  godt	  på	  vej,	  og	  vi	  mener,	  at	  vi	  har	  et	  rigtig	  fantastisk	  
personale,	  der	  yder	  en	  kæmpe	  indsats	  for	  alle	  vores	  børn.	  Vi	  er	  glade	  for,	  at	  vi	  er	  kommet	  så	  
langt,	  og	  at	  vi	  nu	  står	  overfor	  et	  stort	  arbejde	  med	  at	  sikre	  endnu	  et	  skoleår	  og	  et	  år	  i	  
Børnehuset,	  hvor	  der	  også	  her	  bliver	  åbnet	  op	  for	  initiativer	  for	  mulige	  nye	  børn.	  

Af	  fremtidsmæssige	  visioner	  er	  vi	  så	  småt	  i	  gang	  med	  at	  se	  på	  mulighederne	  for	  at	  etablere	  en	  
vuggestue,	  hvis	  eller	  når	  der	  kommer	  ændringer	  i	  pasningstilbuddene	  i	  vores	  område.	  Men	  
dette	  hører	  I	  meget	  mere	  om.	  

Endnu	  engang	  stor	  tak	  til	  jer	  alle	  for	  opbakning	  og	  vilje	  til	  at	  være	  med	  til	  at	  gøre	  Stadil-‐
Vedersø	  Friskole	  og	  Børnehus	  til	  en	  mulighed.	  

Om	  lidt	  skal	  der	  være	  valg	  til	  bestyrelsen,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  takke	  nogle	  
fantastiske	  mennesker	  for	  deres	  tid	  og	  kræfter	  i	  dette	  arbejde	  –	  både	  til	  jer,	  der	  fortsat	  er	  i	  
bestyrelsen	  g	  til	  jer,	  der	  nu	  vælger	  at	  sige	  stop.	  En	  stor	  tak	  til	  Tina	  og	  Bettina	  for	  jeres	  tid	  i	  
bestyrelsen.	  I	  har	  gjort	  et	  kæmpe	  arbejde	  for	  at	  vi	  nu	  er	  kommet	  så	  langt,	  som	  vi	  er.	  

	  

Tak	  fordi	  I	  lyttede.	  


