
 

 

 

Bestyrelsens beretning for skoleåret 2018/2019 

 

Vi kan i bestyrelsen se tilbage på et positivt og godt 

år. 

 

Naturbørnehaven 

 

Vores naturbørnehave har efterhånden et rigtig godt ry og det afspejles helt 

tydeligt i det antal børn der går der. Aktuelt går der 28 børn og op til 

sommerferien når vi 33! Det er vist mange år siden der har været så mange 

børn i lokalerne, og det skyldes tildels den målrettet PR-indsats der til 

stadighed bliver gjort. Men i endnu højere grad det personale der er ansat. 

De er faglige rigtig dygtige og går ind til opgaverne med stor engagement. 

De brænder for konceptet og lægger stor vægt i den særlige nærvær og 

omsorg der også kendertegner vores naturbørnehave.  

De tager på ture ud i det blå med bondegårdsbesøg, affaldsindsamling, 

ned til søen eller i skoven og meget mere. Det er et sted der har udelivet i 

fokus og at børn skal kunne færdes i og med naturen. Det har jeg selv 

oplevet flere gange så sent som for et par uger siden, da min dreng kom 

hjem, flere dage i træk, drivvåd og mudret til fordi han havde leget i regnen 

og vandpytterne i børnehaven. Helt fantastisk!  
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Toiletter 

 

På skolen er meget stolte over den nye toiletbygning der er blevet opført. 

Tilbage i efteråret 2017 på et fællesmøde mellem lærerne og bestyrelsen 

blev vi gjort opmærksom på, at det gamle toilet godt kunne trænge til en 

udskiftning. Som sagt som gjort. 

Et lille års tid efter stod det færdigt. Hovedarbejdet stod lokale håndværker 

for. Men alt det indimellem så som planlægning, kontakt til håndværkere, 

malerarbejde, tapesering, el-arbejde osv. stod frivillige kræfter for. Vi er i 

bestyrelsen overordenlig glade og taknemmelige for alle de mange mange 

timer der er blevet brugt på projektet. I skal alle have en stor og hjertelig tak 

for jeres enorme arbejde og indsats.  

 

LED-lys 

 

Et nyt skær er kommet over skolen og børnehaven ment på den måde, at 

alt lys er skiftet ud med med nyt og forbedret LED-lys. Det har skabt en stor 

forandring i den almindelig hverdag da det bedre lys skaber større 

koncentration og dermed større arbejdsglæde til gavn for lærere og elever. 

Samtidig med det, har LED-lyset gjort at skolens strømforbrug er faldet 

markant og vi dermed på sigt sparer en del penge. 
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Interaktive tavler 

 

Vi i bestyrelsen har i den grad nydt godt at det gode samarbejde vi har med 

lærerteamet. Vi har mindst to gange årligt fællesmøder, og det var bl.a. Til 

et af de her møder, at de kom med et forslag om interaktive tavler i hver 

klasselokale. De fremlagde deres tanker flot og vi var åbne over for idéen. 

Efter et stort engagement fra teamet med besøg ved forskellige 

forhandlere, timevis af tilbudslæsning samt testning af forskellige systemer, 

faldt valget på de tavler der befinder sig i klasserne i dag. Det er giver 

undervisningen helt nye næsten uanede muligheder. Der er rigtig mange 

gode apps der kan understøtte læringen i dagligdagen og lærerne har langt 

bedre muligheder for tilpasse undervisningen, hvilket gør at vores børn 

bliver endnu dygtigere. 

 

Jeg har selv været rundt og smugkigge i undervisningen og jeg må bare 

sige, at jeg er meget imponeret. Både over den teknologiske udvikling der 

er sket men i ligeså høj grad for de lærere vi har på skolen. Vi kan i den 

grad være stolte og taknemmlige over vores lærere. De er ikke alene 

nærværende, faglig dygtige og yderst engageret. Det er også positive og 

omstillingsparate og altid klar med nye idéer - noget vi i bestyrelsen sætter 

stor pris på. 
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Jeg synes også lige jeg vil nævne, at eleverne har fået nye og flere iPads til 

brug i undervisningen. 

Nye borde og stole i Ask. 

Berøringsfrie vandhaner. 

Nye gulve til mødelokalet samt science og gangen ved multisalen. 

Nye lofter i gangen 

 

Arbejdsdage - bygningsudvalg 

 

Og igen i år har er der blevet arbejdet ihærdigt og effektivt på de årlige 

arbejdsdage. Det er fedt at se og I som forældre virkelig lægger tid og 

kræfter i, at gøre vores skole og børnehave pæn og atraktiv. Det har en 

utrolig stor betydning at forældreansvaret og samarbejdet fungerer. Det ses 

tydeligt med de ting der løbende bliver færdiggjort på arbejdsdagene. 

Men ingen arbejdsdage uden skolens bygningsudvalg. I udvalget lægges 

enorme mængder af tid til planlægning, indkøb af materialer, koordinering 

af opgaver og udførelse på arbejdsdagene. Ganske frivilligt men meget 

betydligt. Tusind tak for jeres arbejde og store indsats. 

 

8. Klasse 

 

På Fole friskole er der undervisning fra 0. Til 8. Klasse. Til den øverste 

årgang er der udarbejdet et specielt og rigtig godt koncept. Sammenligner 

vi os med andre 8. Klasser på andre skoler i området så topper Fole 

Friskoles 8. Klasse!  
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De tager på udenlandstur, går på en særlig linie, erhvervspraktik, 

brobygning, karaktergivning, og meget mere. Der er samtidig en 

klassekvotient på max 20 elever. Disse ting er der ingen andre skoler i 

området der kan tilbyde! 

Men for at sige tingene som de er, så er det bare ikke alle forældre der har 

opdaget det endnu. 

Vi er dog i bestyrelsen overbeviste om, at den tendens vil vende lige straks. 

Og i takt med nye konkrete tiltag samt en kulturændring så vil det være helt 

naturligt for alle elever først at gå ud af 8.klasse på Fole Friskole. 

 

Økonomi 

 

Økonomien på skolen og i børnehaven er særdeles god og positiv.  

Som det vil fremgå her senere kan I med selvsyn se den positive udvikling. 

Omsætning er støt stigende, og de sidste fire år er den faktisk fordoblet. 

Ved årets udgang havde skole og børnehave en egenkapital på knap én 

million kroner. Vi har dermed et stort råderum og er godt polstret til 

fremtidige aktiviteter.  

 

En varm tak 

 

Skolens støttekreds - Fole Friskoles Venner har igen i år ydet en stor og 

unik støtte til skolen og børnehaven. De har økonomisk støttet projekter, 

men også hjulpet til ved forskelige arrangementer. De gør et stort arbejde i 
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at samle penge ind til fordel for skolen og børnehaven og det sætter vi stor 

pris på. Tusind tak for det. 

 

En stor og varm tak skal også lyde til skolens frivillige chaufførere. De yder 

hver eneste dag en unik opgave for ar hente vores børn og de er 

uundværlige i deres hjælp. 

 

For fem år siden var skolen næsten på falittens rand, og der gik blot 49 

elever. I dag går der 85 og i børnehaven 28 i alt 113 børn! 

Vi har en stor tilgang fra nær og fjern. Skolen og børnehaven har et godt ry 

i lokalsamfundet. Økonomien er særdeles sund og positiv. 

Ved fælles hjælp er skolen blomstret op til det sted den er i dag. 

Men…. i spidsen for det hele for det hele står én, hvis imponerende arbejde 

og urokkelige vilje til at skabe og udvikle har været drivkraften til det sted vi 

er nået i dag. En evne til, ambitiøst, passioneret og handlingsorienteret, at 

drive en skole og børnehave gennem de værdier vi vægter så højt, er 

ganske enkelt beundringsværdigt. 

Kære venner; vi er meget heldige og privilligerede over at have en 

skoleleder som Lene. 

Lene, du skal ikke i et sekund være i tvivl om, at vi virkelig sætter stor pris 

på dig og den du er. Af hjertet tak. 

 

Fole den 27. Marts 2019 

 

Casper Hartung-Struer, bestyrelsesformand. 
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