
Beretning fra Livstræet 2019 – Generalforsamling Friskolen 22.juni 2020 
 
Generelt 
Et godt år med masser af glade børn. Stor forældreopbakning til fester, 
forældremøder, forældresamtaler, teaterforestillinger og arbejdslørdage.  
God stemning – godt forældresamarbejde. 2 forældresamtaler for alle 
Børnene har haft det godt og generelt udviklets mod at blive selvstændige, 
harmoniske, sociale og motorisk stærke. De store børnehavebørn hjælper de 
små praktisk og overfører vores kultur som gode rollemodeller. Småsøskende – 
Storesøskende. De ældste er den vigtigste gruppe i Livstræet og de har et guldår 
hvor de er størst, bedst, dygtigst, kan bestemme mest, tanker selvtillid og glæder 
sig til skolestart. 
Vuggestuen – Fyldt op – 16 børn i gennemsnit 
Børnehaven – Ekstra fyldt op – 43 børn i gennemsnit – nu falder tallet en del 
Vuggestuen: 
Tryghed og pleje i højsædet. 
Meget leg på legepladsen 
Musik 
Kreative aktiviteter som male og tegne 
Bage  
Badedage på hjemmebane 
2 velbesøgte bedstedage 
Gymnastik på Friskolen 1 gang per uge 
Cykelture f.eks. til Hvorslev – Enslev – Bondegårdsbesøg - vi har 3 ladcykler 
 
Børnehaven 
Natur og bevægelse i højsædet.  
Mange skovture – motorik – naturerfaringer og læring – socialt – 
førstehåndsoplevelser – selvstændighed – Nogle gange i samlet flok men alt 
oftere i 2 eller 3 flokke – flere børn. 
Birgit Liin, formand for Børne-og skoleudvalget hejste vores 5 grønne flag. 
Vi er stadigvæk certificeret af DGI som Idræts – Bevægelses og Leg –institution 
Mange busture - 3 gange per måned. Ulstrup, Bjerringbro, Langå , Randers, 
Fladbro,Sdr. Vinge, Naturhistorisk museum og Moesgaard museum 
Derudover 6 gange bad i Hammel og 2 gange i Tange sø. 
Hyttetur til Hagensborg - 3 dage 
Hjemmebane – Maddage – Male – klippe – tegne – klistre – gruppearbejde som 
andre bhv. 
Teaterprojekt: De mindste børn spillede Troldeteater og de større spillede 
Klodshans - 2 uger – 3 forestillinger – 170 tilskuere 



Musik – Vi synger næsten hver dag. 
Aktiviteter på Friskolen       

- Gymnastik 1 gang per uge efterårsferie – påske – 3 grupper 
- Musical – vi så generalprøven 
- Årlig julefest for forældre og søskende holdes på Friskolen 
- Førskolegruppen gik i Knasten. Et harmonisk og godt forløb hvor 

Charlotte fra Friskolen kom en gang per uge. Derudover flere 
samlinger, arbejde og 8 besøg på Friskolen. Charlotte fik også 
børnene når de startede børnehaveklasse. Smukt forløb. 

Fælles vuggestue og børnehave 
Et godt samarbejde mellem personale. Fælles legeplads. 
Grønne Spirer - Grønt flag – Tema ”Planter” og ”Naturen som spisekammer” – 3 
fællesdage 
Fra efterårsferien havde vi Charlotte fra Friskolen til Musikalsk Legestue med 
en vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper. Det er gået meget godt. 
Afslutning 
Vi er meget stolte over hvordan Livstræet fungerer! En harmonisk og fleksibel 
enhed med masser af samarbejde og overskud hos personale, børn og forældre. 
Vi har igen også haft et pænt økonomisk overskud på 316.000 kr. 
Vi håber på at kunne beholde Livstræets virksomhed uændret, som en skøn 
børn-oase i mange år fremover. 
Vi ser lyst på fremtiden! 
 
 


