
Bestyrelsens beretning 2022 

 

Aflagt på Kolding Friskoles generalforsamling den 31. marts 2022.  

 

Velkommen til. 

 

På vegne af bestyrelsen er det min opgave at give jer som forældrekreds en 

beretning om bestyrelsens arbejde det seneste år. Den økonomiske situation 

ser fornuftig ud, men vores revisor vil gennemgå regnskabet senere, så det 

vil jeg ikke gå nærmere ind i her, udover at sige, at vi er på sporet rent 

økonomisk. 

 

Som vi alle ved, var 2021 endnu et usædvanligt år – og det ser ud til at jeg vil 

kunne sige det samme om 2022, når vi mødes igen om et år - men selv om 

corona lykkeligvis nu er forsvundet ud af hverdagen for de fleste af os, så var 

det ikke tilfældet i 2021. 

 

Der er ingen tvivl om, at de omfattende og omskiftelige restriktioner i forhold 

til corona har været en enorm begrænsning for og medført en tilsvarende 

kompleksitet til det at drive en skole for lærerne og særligt for Jane. Som 

forældre vil vi nok påstå, at det også har været bøvlet for os, men for 

personalet har det været en stor belastning. Det har også betydet, at samtlige 

ressourcer er blevet lagt i den opgave, det har været at holde det hele 

flydende, og at de langsigtede planer, de store visioner og andre store 

spørgsmål har været lagt på hylden i det forgangne år. 

 

- Bygningsrenovering 

Det har blandt andet betydet, at der ikke har været mulighed for at arbejde 

så meget som vi gerne ville med det forestående renoveringsprojekt 

vedrørende den gamle del af hovedbygningen her. Der er et ønske om og et 

behov for at få lavet en større renovering af denne bygning, men det kræver 

som det første, at personalet får mulighed for at drøfte behov, ønsker og 

mulige løsninger. Så kan vi bagefter matche de ønsker med det 

byggetekniske behov for at renovere selve bygningen og de økonomiske 

muligheder vi har og undersøge hvad og hvordan det kan lade sig gøre.  

 

Men med et fokus på brandslukning har det først her i marts været muligt for 

personalet at sætte sig sammen og starte den dialog, så vi er ikke kommet 



ret langt med projektet, men nu er vi i hvert fald i gang, og til næste år vil der 

forhåbentlig være mere at sige om den sag, når vi har en langsigtet plan. 

Det eneste vi har sat i gang er mindre renovationsprojekter af udhænget på 

hovedbygningen og tagpappet på naturfagsbygningen, som under alle 

omstændigheder skulle laves og falder i kategorien for reparationer. 

 

- Personalesituationen 

En anden opgave, som normalt tager en del tid i bestyrelsen, er vedrørende 

ansættelse af nyt personale, men i år har vi været i den situation, at den 

forrige bestyrelse (og sikkert også de medarbejdere, der deltog i 

ansættelsesudvalget og sikkert også de medarbejdere, der skaber en god 

arbejdsplads, og sikkert også vores søde børn og sikkert også de øvrige børn) 

har gjort det så godt, at der ikke har været nye ansættelser i løbet af året. 

 

Så samlet set har det været et roligt år i bestyrelsen, delvist på en uheldig 

baggrund men også fordi der (7-9-13) er godt styr på rigtig mange af de 

grundlæggende ting og en god evne til at tage ting i opløbet. 

 

Det kan jeg så passende bruge som en overgang til at sige, at når der om lidt 

er valg til to pladser i bestyrelsen og kun et medlem, der genopstiller, så vil 

jeg opfordre alle til lige at overveje, om det ikke kunne være noget for dem. 

Det kræver ingen særlige forudsætninger, udover en interesse for vores 

skole, og det kræver ikke så meget tid, at man kommer til at fortryde sit valg.  

 

Så med de ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning, og så blot håbe at 2022 

giver mulighed for at vi (og her mener jeg særligt personalet) kan beskæftige 

os med nogle af de ting, som er placeret lidt højere i behovspyramiden, at 

skolens liv igen kan rumme de aktiviteter, som giver noget særligt, og at vi 

kan løfte blikket en smule og også have et blik for hvorfor og hvordan, vi gør 

skolen til noget særligt for ansatte, børn og forældre. 

 

 

 

 

 

 

 



 


