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Så er der gået endnu et år på Friskolen og i Vellev – og jeg vil gerne starte med at sige tak. 

Det er så dejligt, når man færdes i Vellev, at man ser glade børn, hvilket er med til at holde liv i 
lokalsamfundet. 

Og så vil jeg sige tak fordi jeg har fået mulighed for at være en del af et engageret team, der bakker op om 
den daglige drift og fremtiden for både Friskole og Livstræ. 

Tak til de dygtige og dedikerede lærere og pædagoger, som hver dag er med til at skabe gode rammer for 
vore børn. 
Tak for det gode samarbejde og tak for jeres store engagement og indsats. 

Så vil jeg sige tak til Mette, som yder en kæmpe indsats og engageret sørger for at holde hjulene i gang. 

Jeg vil også sige stor tak til forældrene, der med deres engagement støtter op om skole og Livstræ bl.a. på 
arbejdsdagene. 

Da jeg tiltrådte som bestyrelsesformand sidste år, var jeg måske ikke helt klar over, hvad jeg gik indtil, men 
jeg vil sige, at jeg har været glad for at være med i bestyrelsen og med i arbejdet omkring skole og 
Livstræet. 

Og jeg har lært rigtigt meget – det har ikke altid været en let opgave, da vi alle ved, vi har været igennem en 
del turbulens. 

Kort efter sommerferien sidste år, var der været en stor udskiftning i lærerstaben på skolen, men nu er vi 
kommet til det punkt, hvor vi har en god solid gruppe, der er med til at tegne skolen på den bedst 
tænkelige måde og skabe trygge rammer og trods turbulens har været med til at holde antallet af børn 
stabilt. 

VAP 
For to år siden fik vi etableret VAP, hvilket har været en fantastisk investering for lokalsamfundet. 

VAP bruges dagligt både af skolens og Livstræets børn. 

CORONA 
Så kom der et nyt begreb ind i vores verden – selv i vores lille lokalsamfund: CORONA eller COVID 19. 
Først tænkte vi: ja, ja, det går nok over. 
Men sådan gik det ikke, for den 11. marts kom udmeldingen – alle skoler og institutioner skulle lukkes ned. 

Og hvad gør man så?? 

Igen vil jeg fremhæve vores ledelse, der smøgede ærmerne op og lagde en plan for, hvordan vi klarede den 
udfordring. 

Der blev engageret hjemmeundervisning/fjernundervisning og i det store hele har det set ud til at fungere. 

På dronningens fødselsdag den 16. april blev der så igen lukket op for, at de mindre klasser kunne starte i 
skolen igen, dog med en del forholdsregler. 

Igen viste lærerstaben sig i stand til at tilpasse sig forholdene. 
Der blev lavet planer for, hvem der skulle undervises hvor og hvordan. 



Der blev lavet planer for håndhygiejne og rengøring, hvortil forældrene måtte komme på matriklen, hvilket 
hold, der skulle gå ind ad hvilken dør o.s.v. 

Dette gjaldt selvfølgelig også i Livstræet. 

Der er blevet undervist både i skolegården og på græsplænen 

Og ikke nok med det, så har vi fået installeret trådløst netværk i bålhytten, så den har kunne fungere som 
undervisningslokale – og det både i solskin og regnvejr. 

Regnskab 
Trods den tidligere nævnte turbulens, har vi som jeg sagde tidligere formået at holde børneantallet stabilt, 
og det er lykkedes os i år at komme ud med et overskud for skole og Livstræ på omkring 100.000. 

Vi har i bestyrelsen talt om og besluttet, at vi skal investere i renovering af skolen bl.a. en opgradering af 
vores skolekøkken og omklædningsrummene til gymnastiksalen, da begge dele trænger hårdt til en kærlig 
hånd. 

Årsrapport 
Men alt er desværre ikke rosenrødt, da der er kommet endnu et nyt begreb ind i vores ordforråd: væsentlig 
bemærkning. 

Revisionen af vores årsregnskab har desværre givet en væsentlig bemærkning på grund af manglende 
dokumentation af vikarforbruget. 

Nu er en væsentlig bemærkning selvfølgelig ikke verdens undergang, men for at sige det på godt jysk: 
TRÆLS. 

Men hvad der er endnu mere træls er, at der efter en væsentlig bemærkning, hvis man ikke retter op på de 
kritisable forhold, kommer en kritisk bemærkning, der desværre kan føre til verdens undergang. 

Da en kritisk bemærkning højst sandsynligt medfører et skærpet tilsyn fra stat og 
undervisningsministerium. 

Et skærpet tilsyn kan og vil højst sandsynligt udmunde i påbud om – og en frist til – at rette op på 
tilsynsrapportens kritikpunkter.  

Og finder styrelsen på baggrund af det skærpede tilsyn, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for at skolen 
opfylder kravene i lov om friskoler og privat grundskoler, kan de træffe afgørelse om, at skolen ikke 
længere er omfattet af lovens regler om frie grundskoler og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven. 

Hvilket betyder, at skolen kan miste sit tilskud og retten til at fungere – med andre ord: styrelsen står i 
bogstavligste forstand med skolens og Livstræet nøgler i hånden og vi kan risikere, at vi, hvis vi ikke handler 
på det ender med at lukke både skole og Livstræ. 

Så for at undgå dette har vi i bestyrelsen set os nødsaget til at besluttet, at vi fremadrettet skal bruge det 
dokumentationsværktøj Friskoleforeningen tilbyder og anbefaler, så vi til enhver tid kan fremvise den 
dokumentation, der forlanges af os. 

Men dette har medført et mindre stormvejr, hvor vi i bestyrelsen desværre er blevet nødt til at foretaget 
nogle administrative og organisatoriske stramninger og som I forhåbentlig har forståelse for, så kan jeg ikke 
komme nærmere ind på detaljerne, på grund af tavshedspligt omkring en igangværende personalesag. 

Selvfølgelig er dette en opslidende og ubehagelig situation for os alle – ikke mindst de berørte 
medarbejdere og forældre til børnene i Livstræet. 



Men jeg håber, det lykkes at få ’skuden rettet op igen’, da vi har en god medarbejderstab også i Livstræet, 
der er meget engageret og er en stor del af fundamentet for Livstræets eksistens. 

For vi må endelig huske på, at selvom vi er to adresser, så er vi eet firma og da vi kan takke Livstræet for, at 
vores regnskab er kommet ud med positive tal, er det vigtigt at understrege: 

Uden Livstræet bliver det svært for skolen at overleve økonomisk – men lukker skolen, så lukker Livstræet 
også. 

Afslutningsvis vil jeg bare sige, at hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg fortsætte kampen i fællesskab med resten 
af bestyrelsen og ledelsen om at skabe den bedste arbejdsplads for lærere og pædagoger og de bedste 
rammer for skole-, børnehave og vuggestuebørn. 

Og hvis jeg ikke bliver genvalgt, så vil jeg bare sige: tak for samarbejdet for en hel fantastisk bestyrelse. 
Vi møder altid op til tiden, der har været en fantastisk mødedisciplin. 

Og selvom der i den sidste tid har været en rimelig stor mødeaktivitet, så er I altid mødt op. 

Og her til allersidst vil jeg takke Mette og Anna, det har været sjovt og lærerigt at samarbejde med jer og 
Anna, jeg vil ønske dig al held og lykke fremadrettet og vi glæder os til at sige velkommen til din efterfølger. 

 

 


