
Generalforsamling 2018. 
 
Tak for ordet – det bliver et kort ord, fordi vi har brugt en god del af aftenen med at tale 
sammen! 
Den lange mere grundige gennemgang af året vil fremover komme med 
sommerferiebrevet. Så kan I læne jer tilbage og læse! 
 
At blive 25 år, er en milepæl for alle, også vores friskole.  
Pionerårene ligger bag os, og også den stabile drift er konsolideret. Vores børnehave- og 
elevtal er stabile.  
Det går rigtigt godt! 
 
Tiden er til at sætte aftryk, der rækker ud over os selv. Min tale i dag, skal høre som en 
fortsættelse af sidste års, og de sidste mange års taler. Der er en rød tråd. 
 
Bestyrelsen og personalet vil gerne invitere jer forældre med på en ny måde. I forældre 
kender til skolen, I har en masse viden, som vi har brug for, så vi fortsat kan udvikle 
skolen. Vi kan ikke lave friskole uden jer! Det har vi taget første skridt til i dag. 
Tankerne er ikke nye – det rækker tilbage til Grundtvig. Forældrene skal drive friskole, og i 
den skole skal eleven, de voksne og stoffet mødes og skabe et fælles grundlag. De 
voksne er her både forældrene og ansatte. 
Vi skal skabe skole for livet, så børnene kan leve livet: samtale, oplysning, faglighed.  
At blive til nogen, ikke blot til noget. 
 
Vi skal gøre det sammen. Vi kan ikke tage en del ud af ligningen. En friskole uden 
forældrenes engagement, er ikke en friskole, en skole uden lærere giver ikke mening, og 
mindst af alt en skole uden børn. Vi skal altså være her sammen. Det er rigtigt svært: I har 
naturligvis mest øje for jeres egne børn, og vi har naturligvis mest øje for hele gruppen af 
børn. Vi skal forstå og have respekt for begge perspektiver. 
 
I forældre har gennem alle år været en bærende kraft på vores skole. Jeres valg, jeres 
engagement, jeres samspil skaber skolens grundlag. Vi står nu solidt på vores ben og skal 
finde nye måder, at mødes omkring skoleudvikling. Vi skal fortsat mødes til 
arbejdsweekender, til julefester, 1. Skoledag, pædagogisk dag og alle de andre ting. Vi 
skal også noget nyt, som involverer os mere. Vi skal i mindre grad bede jer om, at komme 
og lytte, og i højere grad komme og tale med os. 
I skal ikke være bekymrede. I skal ikke til at have overblik over undervisningen, 
madpakkehistorierne, citronsyrecyklus eller tyske verber. Det hører til dagligdagen, og det 
tager vi os af heroppe på skolen. 
I skal være med i skolens samspil med det levede liv. Virker det, eller kommer det til at 
virke! Vores fælles projekt tager 10 eller 13 år – og vi må se på de store helheder, og dele 
viden med andre, der har været igennem hele forløbet.  
 
Familiestruktur ændrer sig, skolen ændrer sig, børn ændrer sig, samfundet ændrer sig. 
Vores prik på kloden synes mindre og mindre – vi er en del af verden. Forventningerne til 
skolens opgave ændrer sig over tid. Det er børnene de bedste til at fortælle os. Når 
børnene gør noget andet end det vi forventer, når de gør noget nyt, må vi lære af det og 
skabe nye rammer. Det skal og må vi gøre sammen. 



 
Vi har sat MOD på visionsarbejdet, og det er det, vi vil være. Vi vil skabe et fælles afsæt 
for vores fremtid og det kræver MOD at gøre noget andet end det vi plejer. Vi håber I vil 
være med! 
 
At være modig, er slet ikke noget nyt, men det er nyt at sætte ord på det. Vi har et samlet 
personale der i den grad er modige. 
Vi var på pædagogisk weekend i forrige uge. Her er det helt tydeligt, at jeres børn er i de 
bedste hænder. Som I kan se ude i foyeren så var vi vidt omkring; både i tankerne, i 
planlægningen og med os selv. Vi var også modige! 
Vi har et samlet personale der både har øje for detaljen, det enkelte barn, et øjebliks 
nærvær lige til tiden og som har overblik over de store linier, målet, værdierne og vejen. 
Det er enestående og værdifuldt. 
 
Naturbørnehaven Følfod, Natur SFO’en og Den fri Hestehaveskole er os! Først og 
fremmest os der hver dag fylder huset med liv, men også jer derhjemme der bakker os op. 
I bakker jeres børn op og bakker op om hele pakken. 
 
Tak for et spændende, udfordrende og levende år. Tak til alle der er med i vores vi, hver 
på sin måde.  
 
 
 
 
 
 
 
 


