
 Generalforsamling og informationsmøde  
 
Torsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.00  

 
Dagsorden generalforsamling:  
Velkomst og sang – Oure Friskoles Sang ”Vi sætter spor” 
 
20 tilmeldte og fremmødte (Corona-reduceret deltagelse) 
 
1. Valg af dirigent og referent  
Bestyrelsen indstiller hhv. Bjarne Isager (vedtaget) og Sille Marie Sales (vedtaget) 
1)Generalforsamling er lovligt indkaldt 
2)Der tilføjes underpunkt om vedtagelse af ny tilsynsførende, da det skal være forældrevedtaget. 
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning  
a) Beretning fra bestyrelsesformand: Anne Kirstine Schultz  
Dejligt at se hinanden ”live”. Der har været et enkelt Zoom-møde, men dette er første gang i år 2021 at 
vi er samlet fysisk! 
Vi har sagt farvel til børnehaven, trist men nødvendigt. I år har især Corona præget og sat sit spor på 
skolen. Det har forårsaget en heftig læringskurve for børn og voksne, justering og tilpasning af 
undervisning, SFO og hele skolen. Alle ansatte har skulle tilpasse alle systemer konstant, og alle har 
været på overarbejde i forhold til at kunne være i en normal hverdag. Tilsammen har 
personalegruppen hjulpet hinanden og formået at få hverdagen til at glide for os voksne og for vores 
børn – tak og hatten af for det. Kærneopgaven, nemlig det gode skoleliv, har der konstant været fokus 
på.  
Lad os stole på at vi nu, denne gang, er på vej ud af epidemi-livet på skolen.  
Vi familier har ufrivilligt været afskåret fra at komme på skolen, og som friskoleforældre er det 
voldsomt unaturligt. Fællesskab og deltagelse betyder så meget, og det er deltagelsen vi skal frem til 
igen. 
Corona har til gengæld også drevet noget godt: Vi har undervejs skabt OF 2.0. De ansatte tog straks 
imod det som Mikkel og Rasmus havde lagt kimen til, og Bestyrelsen har arbejdet med undervejs. 
OF 2.0 forbinder det gamle med det nye, det er et boost til den Grundtvig Koldske tankegang og følger 
skolen op i nutiden og fremtiden. Vores muld har trængt til fornyet kraft og den kommer frem nu. 
For bestyrelsen har det været et forrygende år, for at være med til at sikre at vores børn finder et 
ståsted og et godt sted at vokse ud fra er det vi laver friskole for. Vi har alle et fælles ansvar for at drive 
skolen frem, det er vores fælles pligt at være en aktiv del af skolen. Det håber vi at kunne igen nu hvor 
vi atter må komme lidt mere på skolen. 
Økonomisk ro er udslagsgivende for at sikre arbejdsro. Vi må desværre sige farvel til et par ansatte 
som har kæmpet rigtig hårdt sammen med os alle, og det er meget trist at skulle tage afsked.  
Men den gode historie har spredt sig. Vi er gået fra 1 til nu 5 nye frø som skal starte i skole efter 
sommerferien og der bliver gjort aktive tiltag, så skolen nu langsomt igen står sikkert på alle fronter. 
 
b) Beretning fra skoleleder: Rasmus Vincent  
Der blev fremvist fotos af dagligdagen på skolen gennem året, og fortalt om nogen af de projekter som 
børnene har arbejdet med. Virkelig gode og sjove billeder (referent red.) 


