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Forord
Hermed Kolding Friskoles årlige 
informationshæfte: ”Værd at vide 
om Kolding Friskole”.

Hensigten med hæftet er først 
og fremmest at have alle informa-
tioner om skolens værdigrundlag, 
undervisning, regler og retnings-
linier for samarbejdet, praktiske 
oplysninger samt årets beretninger 
samlet i ét skrift. Samtidig til-
stræber vi at give kommende for-
ældre og andre interesserede en 
grundig information om Kolding 
Friskole. 

Et velfungerende samarbejde 
mellem medarbejdere, elever og 
forældre forudsætter, at alle er 
kendt med og forsøger at leve op 
til de idealer og retningslinier, som 
gælder på Kolding Friskole. Derfor 
beder vi både nye og gamle foræl-
dre om at læse, hvad der er ”værd 
at vide om Kolding Friskole”.

Vel mødt til skolestarten lørdag 
den 13. august 2011 kl. 10.00.

 
Lone Toftild      Knud Nørregaard
   formand        skoleleder
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Hvad er  
en friskole
En friskole er en skole, der er op-
rettet i henhold til lov om friskoler 
og private grundskoler. 

En friskole skal ifølge loven give en 
undervisning inden for 0.-9. klasse-
trin, som står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. 

I 2011 yder staten et tilskud til en 
fri grundskole på ca. 74 % af ud-
gifterne pr. elev i folkeskolen.  
Øvrige udgifter dækkes af skole-
penge og andre indtægter. 

På en friskole vælger forældrene 
en bestyrelse, som sammen med 
skolens leder har ansvaret for  
skolens drift. 

Derudover vælger forældrekred-
sen en tilsynsførende, som hvert 
år på skolens generalforsamling 
afgiver en erklæring om undervis-
ningen.
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Kolding Friskole

Kolding Friskoles historie
Kolding Friskole startede i 1982 på 
Dyrehavegårdsvej med 22 børn 
fordelt på 6 klassetrin. I juni 1984 
flyttede skolen ud i den gamle 
skov¬restaurant i Bramdrup Skov 
med 60 elever. I løbet af få år var 
Kolding Friskole fuldt udbygget fra 
bh-klassen til 9. klasse. 

I august 2002 blev en helt ny 
bygning med festsal og plads til 8 
af 10 årgange taget i brug. I 2009 
kunne vi indvie et helt nyt natur-
fagshus og nyt lokale til 9. klasse. 
I august 2011 siger vi velkommen 
til 184 elever. 

Målsætning og værdigrundlag
Kolding Friskoles målsætning og 
værdigrundlag er fastlagt i skolens 
vedtægter. § 2 lyder således:

Stk. 1 
Skolens formål er at drive friskole 
fra børnehaveklasse til 10. klasse 
efter de til enhver tid gældende 
love og andre retningslinier for 
friskoler og private grundskoler 
m.v.

Stk. 2
Skolens virke bygger på åndsfri-
hed og demokrati og på et åbent, 
fordomsfrit og tillidsfuldt samar-
bejde mellem elever, medarbej-
dere og forældre. 

Stk. 3
Skolens opgave er at medvirke til 

elevernes almene dannelse og til, 
at de får de bedste forudsætnin-
ger for et godt barne- og voksen-
liv. Skolens opgave er ligeledes at 
forberede eleverne bedst muligt 
til deres videre uddannelse.

Stk. 4
Skolens opgave er at skabe et mil-
jø, hvor kundskaber, kompetencer 
og udtryksformer tilegnes i me-
ningsfulde sammenhænge og i en 
atmosfære af tryghed og gensidig 
respekt. Skolen opbygger fælles-
skaber, som giver eleverne oplevel-
ser, opøver dem i et forpligtende 
samarbejde og i at se fællesska-
bets muligheder.  

Stk. 5
Skolens opgave er gennem intellek-
tuelle, praktiske og musiske aktivi-
teter at give eleverne oplevelser 
og udfordringer, som udvikler krop, 
fantasi, selvværd, faglige kundska-
ber og skabende evner samt opøver 
evnen til selvstændig vurdering og 
stillingtagen. 

Stk. 6
Skolens opgave er at give eleverne 
indsigt i og forståelse af egne og 
andres traditioner og kulturvær-
dier, af menneskets samspil med 
naturen samt af grundlæggende 
menneske- og frihedsrettigheder i 
en moderne globaliseret verden.
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Traditionen
Kolding Friskole blev skabt i be-
gyndelsen af 80’erne af engage-
rede forældre og skolefolk, som 
ville lave den allerbedste skole for 
børn. Deres inspiration kom mange 
steder fra. Fra de moderne strøm-
ninger, der var dominerende i den 
pædagogiske debat dengang, men 
også af gamle idéer fra Grundtvig 
og Kold.

Kolding Friskole blev derfor i 
1982 en helt ny unik friskole, inspi-
reret bl.a. af den grundtvig-
koldske tradition. Denne tradition 
træder i dag frem på Kolding Fri-
skole i flere sammenhænge. Tyde-
ligst måske i morgensamlingerne 
med fortælling og fællessang. Idé-
erne om samtalens og motivatio-
nens betydning for elevernes glæ-
de ved og udbytte af at gå i skole 
har ligeledes rødder tilbage til bl.a. 
Grundtvig.  Hans tanker om det 
forpligtende fællesskab kan også 
genkendes i skolens vedtægter og i 
vores arbejde med den skolekultur, 
vi hele tiden forsøger at udvikle på 
Kolding Friskole.  

Undervisningen
Der er 3 overordnede målsætnin-
ger for undervisningen:

 ❍ Den skal bidrage til elevernes 
almene dannelse.

 ❍ Den skal give eleverne optimale 
muligheder for at gå videre i 
uddannelsessystemet. 

 ❍ Den skal hjælpe eleven til at 
kunne have et godt barne- og 
voksenliv.

Fagene
Elevernes lektionstal på de enkelte 

årgange og i de enkelte fag kan ses 
på skolens hjemmeside. Her et par 
ord om fagene: 

Dansk/projekt 
For 0.-6. klasse omfatter dansk/
projekttimerne sammen med for-
tælletimerne følgende fag: Dansk, 
historie, religion og natur/teknik. 
For 7.-9. klasse omfatter dansk/
projekt primært dansk og projekt-
skrivning. 

Fortælletime
De bærende elementer i fortæl-
letimerne er den personlige histo-
rie, fortællingen som formidlings-
værktøj samt dialogen. Indholdet 
hentes fra historie, religion, myto-
logi, kultur og samfundsfag. Det er 
målet, at eleverne i fortælletimer-
ne får kendskab til dansk historie, 
kultur- og samfundsforhold, men 
også at de får mulighed for per-
spektivering heraf i mødet med 
andre kulturer. 

Naturfagene
For 0.-6. klasse indgår naturfaglige 
temaer i dansk/projekttimerne. 
Desuden har eleverne 4-5 matema-
tiktimer/uge. For  7. – 9. klasse 
omfatter  naturfagene fysik, kemi, 
biologi, geografi og matematik.

De humanistiske fag
De humanistiske fag, historie, reli-
gion og samfundsfag, har deres 
egne lektioner i 7.-9. klasse, men 
indgår tillige i tværfaglige temaer 
og projekter i klasselærerens pro-
jektarbejde.
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Fremmedsprog
Eleverne har engelsk fra 3. klasse 
og tysk fra 6. klasse.

P-fag
P-fag omfatter billedkunst, hånd-
arbejde, sløjd og hjemkundskab.

Musik
Alle elever fra 1.-6. klasse har 2 
musiktimer om ugen. Bh-klassen en 
enkelt. Fra 7. klasse er musik et 
valgfag, se nedenfor.

Semesterfag
7.-9. klasse har et valgfag på 
tværs af årgangene på 2x2 lektio-
ner, kaldet semesterfag. Her væl-
ger eleverne for en periode mellem 
3 tilbud inden for de praktisk/mu-
siske fag. 9. klasse afslutter hver 
periode med en fremlæggelse samt 
en udtalelse med karakter.

Idræt
Idrætsundervisningen er organise-
ret i 4 storgrupper: 0.-2. klasse, 
3-4. klasse, 5.-6. klasse samt 7.-9. 
klasse. Undervisningen foregår i 
sommerhalvåret på og omkring sko-
len, og i vinterhalvåret på Kolding-
egnens Idrætsefterskole for 0.-4. 
klasse, i Ketchercenteret for 5.-6. 
klasse og i Bramdruphallerne for 
7.-9. klasse. Desuden har eleverne 
1 års svømmeundervisning i Slots-
søbadet i 4. eller 5. klasse. 

Morgensamling 
Hver dag efter 2. lektion mødes 
alle elever og lærere til morgen-
samling. På morgensamlingen er der 
fællessang, fortælling eller op-
træden samt meddelelser. Fortæl-

lingen deles mellem lærerne en uge 
ad gangen. Læreren vælger selv sit 
tema, alene eller sammen med sin 
klasse eller valghold. I løbet af 
året kommer vi langt omkring med 
historiske fortællinger og myter, 
fortællinger om verden og dens 
mysterier, oplæsninger og teater-
forestillinger. 

Fagdage
I årsplanen optræder såkaldte 15 
fagdage. På disse dage arbejder 
eleverne med ét fag eller tema. 
Hensigten er at give tid til fordy-
belse og at give plads til de aktivi-
teter, som kræver en hel formid-
dag eller mere. Fagdagene placeres 
”rullende” på forskellige ugedage.

Projektarbejde 
Gennem anvendelsen af projektar-
bejdsformen ønsker vi, at eleverne 
udvikler deres selvstændighed, 
deres kritiske tænkning, initiativ, 
samarbejdsevner, kreativitet og 
innovative formåen. Vi ønsker også 
at tilgodese udviklingen af elever-
nes motivation for læring ved at 
give dem mulighed for at forfølge 
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egne læringsmæssige interesser 
og for at sætte deres nye viden og 
erfaring ind i et større perspektiv. 

Projektarbejdsformen på Kolding 
Friskole er kendetegnet ved en 
bevægelse gennem skoleforløbet 
fra det emneorienterede projekt-
arbejde til det mere problemorien-
terede projektarbejde. Karakteri-
stisk for det emneorienterede 
projektarbejde er, at eleven selv 
eller i grupper arbejder med at 
forstå et selvvalgt emne inden for 
en overordnet ramme, som lære-
ren typisk har valgt. I tilknytning 
hertil går det problemorienterede 
projektarbejde et skridt videre. 
Ud over tilegnelsen af viden inden 
for et emne, skal denne viden nu 
også anvendes til at fremkomme 
med løsningsforslag til konkrete 
problemer, som eleven finder 
inter essante at arbejde med. Her-
ved lægges der også vægt på ele-
vernes evne til selv at definere 
problemstillinger inden for rele-
vante fag- eller vidensområder.

Overordnet handler det om at få 
den enkelte elev til at tilegne sig 
viden, indsigt og færdigheder gen-
nem processen og derpå at for-
midle resultaterne til andre i en 
eller anden form. Det kan være i 
form af en rapport, en digital eller 
mundtlig præsentation eller et 
musikstykke alt efter opgave og 
fagområde.  I skoleåret 2011/12 
har både 8. og 9. klasse 2 projekt-
uger.

Teater
Hvert skoleår laver alle klasser på 
nær 0.-og 9. klasse en forestilling 
af en eller anden art, som fremfø-

res på morgensamlingen og for for-
ældrene ved et aftenarrangement. 
Ideen med teaterprojekterne er 
at arbejde med det forpligtende 
fællesskab og med udviklingen af 
mange af de adskillige individuelle 
færdigheder, teateret kræver. I 
skoleåret 2011/12 har vi et fælles 
teaterprojekt for hele skolen i 
november/december måned. 

Temaet afsluttes med en fore-
stilling på Kolding Teater tirsdag 
den 13. december 2011.

Udeskole
0.-2. klasse arbejder i 2 perioder 
på 3-4 måneder én formiddag om 
ugen sammen i ”udeskolen”. Ude-
skolen udvikler elevernes grund-
læggende viden om natur og miljø 
med afsæt i deres egne oplevelser 
og erfaringer. Den abstrakte læ-
ring i klasselokalet kobles med 
mere konkret læring i naturen.  
Elevernes motorik udvikles, og med 
udeskolen følger helt selvfølgeligt 
mere bevægelse og dertil frisk 
luft. I udeskolen er det helt natur-
ligt at lære ad flere kanaler. Alle 
sanser og intelligenser er i spil. 
Undren og nysgerrighed øger ele-
vernes motivation.

Specialundervisning
Elever, som har vanskeligheder 
med at lære de basale færdighe-
der i dansk og matematik, vil så 
vidt muligt få tildelt ekstra hjælp 
til dette. En hurtig indsats er vig-
tig, og derfor vægter skolen dette 
højt. Når en elev i en klassetest 
viser sig at have faglige problemer, 
laves en plan for eleven for, at 
han/hun kan få hjælp til at udvikle 
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sit faglige niveau. Specialundervis-
ningstimerne ligger ofte uden for 
elevens skema, men kan også ligge 
parallelt med klassens timer. Ti-
merne kan tildeles for kortere og 
længere periode. 

Til elever med helt specielle be-
hov kan skolen via PPR søge ekstra-
ordinært tilskud fra staten til in-
dividuel undervisning og personlig 
støtte. 

Internationalt samarbejde
Skolen har gennem mange år jævn-
ligt deltaget i EU-støttede samar-
bejdsprojekter med skoler i andre 
lande. Vi afholder hvert år en in-
ternational dag. Desuden rejser vi 
til Berlin og London med 8. og 9. 
klasse. I efteråret 2011 besøger 
8.-9. klasse Berlin. 
Udlandsturene finansieres ved for-
ældrebetaling, tilskud fra Støtte-
foreningen og gennem klassekas-
sen.

Pc’ere
Eleverne forventes til at have de-
res egne pc’ere med fra 7. klasse, 
når der er brug for det i undervis-
ningen. Yngre elever kan også med-
bringe egne pc. Skolen påtager sig 
ikke ansvar for elevernes pc’ere.  
 
Undervisningens evaluering
Den interne evaluering foregår 
løbende i den daglige undervisning 
samt gennem vurderinger af log-
bøger, projekter, fremlæggelser, 
afleveringer og diverse tests. 

Alle elever fra 3. klasse får 
hvert efterår en skriftlig udtalelse 
i alle fag. Dette er beskrevet nær-
mere under afsnittet samarbejde 
skole/hjem. 

I 9. klasse gives karakterer, og 
som afslutning på 9. klasse går ele-
verne op til folkeskolens afgangs-
prøver. 8. klasse får i 2. semester 
karakterer for deres afleverings-
opgaver.

Klasserne
Eleverne er op til 6. klasse organi-
seret dels i årgange med 18 elever 
på hver årgang i indskolingen og 18 
-20 i 3.-6. klasse, dels i dobbelt-
klasser med 2 årgange. Til hver 
dobbeltklasse er knyttet 2 klasse-
lærere, som underviser i dansk/
projekttimerne. 

Hensigten med denne organise-
ring er dels at kunne arbejde i en 
overskuelig enhed, dels at have 
mulighed for, at 2 lærere kan ar-
bejde sammen om undervisningen i 
dobbeltklassen. 

De 2 klasselærere samarbejder 
om årsplanen. Dobbeltklassen ar-
bejder som en enhed i de sammen-
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hænge, lærerne finder det hen-
sigtsmæssigt og adskilt på årgan-
ge, når dét findes hensigtsmæs-
sigt. 

7.- 8. og 9. klasse har deres egne 
årsplaner. De er sammen i idræt og 
i semesterfag. 7.-8. har endvidere 
fælles fortælletimer indenfor 
samfundsfag, religion og historie. 

 

Årsplan 2010/11  
Der er følgende fælles skoledage: 

 ❍ Skolestart lørdag den 13. 
august. 

 ❍ Fælles teatertema i efteråret 
afsluttende med en forestilling 
på Kolding Teater den 13. de-
cember om aftenen. 

 ❍ Julestue lørdag den 26. novem-
ber. 

Medarbejderne og eleverne på KF 
bestræber sig i deres daglige 
omgang med hinanden på at leve 
op til skolens vedtægter og 
værdigrundlag, som de fremgår 
af dette hæfte. 

Medarbejderne er i deres daglige 
omgang med eleverne opmærk-
somme på elevernes trivsel 

Medarbejderne arbejder gennem 
samtaler, leg og undervisning på, 
i overensstemmelse med skolens 
værdigrundlag, at styrke ele-
vernes sociale kompetencer

Medarbejderne samarbejder med 
forældrene om elevernes udvik-
ling i overensstemmelse med 
skolens målsætning og værdig-
rundlag.

Alle elever inddrages jævnligt i 
drøftelserne af undervisnings-
miljøet på skolen. Det sker via 
morgensamlinger, klassemøder, 
mundtlige og skriftlige evalu-
eringer, gennem samtaler og 
konfliktløsning. I løsningen af 
konkrete konflikter udtaler alle 
involverede parter sig.

Elevernes trivsel er hvert år på 
dagsordenen på et forældre-
møde herunder bl.a., hvordan 
forældrene kan støtte skolens 
arbejde, og hvordan forældrene 
kan støtte hinanden i denne 
sammenhæng.  

Personsager drøftes direkte mel-
lem elever, medarbejdere og 
forældre. Skolelederen delta-
ger i disse drøftelser, hvis én 
af parterne ønsker det.

Der gennemføres hvert 3. år en 
skriftlig undersøgelse på hele 
skolen af elevernes syn på sko-
lemiljøet.  Undersøgelsen ledes 
af skolelederen i samarbejde 
med klasselærerne. Undersøgel-
sen er med navns nævnelse. Den 
er stilet til klasselærerne og 
skolelederen. 

Evalueringen af elevernes trivsel i 
øvrigt foregår løbende på klas-
sen, blandt medarbejderne, 
gennem samtaler medarbejdere 
og forældre imellem, akut og i 
de dertil indrettede fora.

Målsætnings- og handleplan for skolemiljøet på Kolding Friskole
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 ❍ Juleafslutning onsdag den 21. 
december. 

 ❍ Fastelavnsfest lørdag den 25. 
februar. 

 ❍ International dag i april. 
 ❍ Lejrskole på Bjerregrav Fri-
skole ved Viborg i uge 22. 

 ❍ Musik i Skoven fredag den 22. 
juni. 

 ❍ Olympiade tirsdag den 26. juni.  
 ❍ Afslutning fredag den 29. juni. 
 ❍ De rullende fagdage er place-
ret i ugerne 37-41, 2-6 og 9-13.

Vær opmærksom på, at alle de 
nævnte begivenheder er skoledage.

Elevråd
Eleverne fra 5.-9. klasse vælger 
hvert år 2 repræsentanter fra 
hver årgang til skolens elevråd, 
som jævnligt holder møde med en 
kontaktlærer. Der er også et ”lille 
elevråd”, som mødes med deres 
kontaktlærer. 

Elevrådenes ønsker og forslag 
fremlægges for og drøftes af 
medarbejderne og skolelederen 
efter behov.

Sorg- og kriseplan
Hensigten med friskolens ”sorg- og 
kriseplan” er at være forberedt, 
hvis der skulle indtræffe en situa-
tion, der vil få omfattende konse-
kvenser for skolens medarbejdere, 
elever og deres familie.

Tilsyn med eleverne 
I frikvartererne er eleverne under 
tilsyn af en gårdvagt. Eleverne skal 
blive på skolens område eller i den 
del af skoven, der ligger lige om-
kring skolen, ”indenfor grænsen” i 

daglig tale. Gårdvagten er til stede 
ved vejen fra kl. 8.10 til kl. 8.25. 
Elever, der ankommer til skolen på 
andre tidspunkter, må selv gå over 
vejen. 

I 12-frikvarteret bliver elever 
fra 0-3. klasse, som skal over ve-
jen, hjulpet af gårdvagten.  Elever 
fra 1.- 3. klasse, som har fri senere 
end kl. 12.00, bliver hjulpet over 
vejen af deres lærer umiddelbart 
efter sidste time, hvis de selv be-
der om det. Øvrige elever må selv 
gå over vejen, når de har fri.

De elever, der skal med bybussen 
fra stoppestedet ved Friskolen, 
når undervisningen slutter, er sta-
dig under skolens tilsyn. Der må 
højst stå 3 elever ved stoppeste-
det. Alle andre skal opholde sig i 
skolegården, indtil bussen kommer.

Eleverne må kun forlade skolen i 
undervisningstiden efter aftale 
med deres lærer eller skolelede-
ren. Det sker efter følgende ret-
ningslinier: Skolen giver besked til 
elever og forældre enten i den 
konkrete situation eller som en 
generel meddelelse vedrørende 
projektperioder, idræt i udendørs-
sæsonen mv.

Elever i 7., 8. og 9. klasse kan 
undtagelsesvis gå hjem før under-
visningens ophør med tilladelse fra 
skolen, uden at forældrene har 
fået besked forud. 

Morgenåbning
Skolen åbner 7.30. Frem til under-
visningens start er der tilsyn med 
de yngste elever.



12 Kolding Friskole 2011

Fravær fra undervisningen 
Forældrene ringer eller skriver 
besked til kontoret senest 8.15, 
hvis en elev er syg. Fritagelse fra 
undervisningen en enkelt time af-
tales med læreren. Yderligere fri-
tagelse aftales med skolelederen.  

Det henstilles til forældrene, at 
de i deres ferieplanlægning m.m. 
søger at begrænse fritagelse fra 
undervisningen. Ved fritagelse må 
man ikke forvente, at skolen laver 
lektieplan for eleverne. 

Fritagelse fra idrætsundervis-
ningen meddeles idrætslærerne 
skriftligt af forældrene. 

Øvrige regler
 ❍ Kolding Friskole er en røgfri 
skole.

 ❍ Elever kan kun forlade skolens 
område i skoletiden efter af-
tale med leder eller lærer.

 ❍ Eleverne skal bruge cykelhjelm, 
når de cykler i forbindelse med 
undervisningen.

 ❍ Eleverne skal bruge skiftesko i 
hovedbygningen og i naturfags-
huset.

 ❍ Eleverne må kun have tændt 
mobiltelefon i undervisningsti-
den efter aftale med læreren. 

 ❍ Eleverne kan fra 5. årgang op-
holde sig på skolen efter un-
dervisningens ophør uden at 
være tilmeldt Skovkanten, så-
fremt det ikke medfører ulem-
pe for andre eller for skolen.

Samarbejdet mellem skole og hjem
Skolens virke bygger på åndsfri-
hed og demokrati og på et åbent, 
fordomsfrit og tillidsfuldt samar-
bejde mellem elever, medarbej-

dere og forældre. Denne formule-
ring i skolens vedtægter er en af 
grundpillerne i friskolens værdig-
rundlag. Den formelle del af sam-
arbejdet er organiseret således:

Forældremøder: Klasselærerne 
afholder 1- 2 forældremøder år-
ligt. Faglærerne deltager på skift, 
således at alle fagene på relevante 
tidspunkter i skoleforløbet præ-
senteres og debatteres. Det ene 
forældremøde afvikles i samar-
bejde mellem klasselæreren og 
klassens repræsentant i forældre-
udvalget.

Samtaler: I efteråret afholdes 
der samtaler mellem forældre og 
klasselærere på alle årgange.  Fra 
3. klasse bliver denne samtale af-
holdt på baggrund af en skriftlig 
udtalelse fra alle elevens lærere. 
Forældrene kan bede en faglærer 
deltage i samtalen. Fra 6. klasse 
deltager eleverne i denne samtale. 
I de yngre årgange kan eleverne 
deltage efter aftale mellem for-
ældre og klasselærere. 

I foråret inviterer skolen for-
ældre og elever til en opfølgende 
samtale, hvis der er behov herfor.

Ud over disse formelle rammer 
for samtaler er det vigtigt, at for-
ældre henvender sig til læreren, 
hvis der er spørgsmål vedrørende 
under¬visningen.

Skolen forventer, at forældrene 
oplyser skolen eller klasselærerne 
om forhold i hjemmet, som kan 
være af væsentlig betydning for 
elevernes trivsel.

Konfliktløsning: Ud over oven-
nævnte rammer for samarbejdet 
er det vigtigt, at forældrene hen-
vender sig til det pædagogiske 
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personale, skolelederen og besty-
relsen i nævnte rækkefølge, hvis 
de har spørgsmål til konflikter el-
ler andre forhold på skolen.  Lige-
ledes henvender skolen sig til 
hjemmet, når man vurderer, det er 
påkrævet.

Forældreudvalg  
Forældreudvalget har til opgave at 
inspirere og støtte en debat blandt 
forældrene om Friskolens udvik-
ling. Udvalget består af en foræl-
der fra hver årgang, et bestyrel-
sesmedlem samt skolens leder. Ud-
valgets medlemmer vælges på det 
første forældremøde i klasserne 
efter sommerferien. Bestyrelses-
repræsentanten har til opgave at 
indkalde til og lede det første 
møde, hvor der aftales en forret-
ningsorden. Udvalget arrangerer 
mindst ét årligt møde for alle for-
ældre, men har derudover ingen 
formel kompetence. Udvalget af-
lægger beretning på den årlige  
generalforsamling.

Skolepenge
Skolepengene andrager kr. 1100 pr. 
måned i 11 måneder. For første 
søskende ydes en rabat på kr. 200, 
for anden søskende kr. 325 og for 
tredje søskende kr. 425.  Ud over 
skolepengene koster det ekstra at 
deltage i skolens udenlandsrejser. 

Staten uddeler hvert år i decem-
ber et beløb til nedsættelse af 
skolepenge for familier med lave 
indkomster. Ansøgningsskema fås 
på kontoret. Friskolen bruger også 
selv et tilsvarende beløb til ned-
sættelse af skolepenge til familier 
med lav indkomst.

Elevoptagelse og -udmeldelse
Hvis man ønsker sit barn skrevet 
på venteliste, sker det ved en mail 
til skolelederen og et kort besøg 
på skolen. Her står eleven, indtil 
der bliver en plads i den pågæl-
dende årgang. Derfra starter den 
egentlige optagelsesprocedure, 
hvor man finder ud af, om barn og 
forældre er interesserede, og om 
skolen ser sig i stand til at optage 
eleven. 

Optagelse som elev og optagelse 
på venteliste er betinget af foræl-
drenes medlemskab af Kolding Fri-
skoles støtteforening.

For kommende bh-klasseelever 
er proceduren for optagelse føl-
gende: I efteråret forud for sko-
lestarten inviteres de 18 øverste 
på ventelisten til samtale med bh-
klasseleder og skoleleder. Derpå 
foretages den endelige tilmelding 
samtidig med indbetaling af et de-
positum på 3 måneders skolepenge. 
Dette depositum gælder for alle 
nye elever. Der kan søges om ned-
sættelse af depositumbeløbet.  

Søskende og medarbejderbørn 
har fortrin på ventelisten. Opta-
gelse sker i øvrigt efter opskrivel-
sesdato med skyldig hensyntagen 
til en lige fordeling mellem køn-
nene. 

Udmeldelse af en elev skal ske 
med mindst 3 måneders varsel.

Skolens faciliteter
Skolens lokaler kan lejes af foræl-
dre og medarbejdere. Oplysninger 
om betingelserne fås på skolens 
kontor. Leje af faglokaler over en 
længere periode foregår gennem 
foreningen “Skovens Børn”. 
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Skovkanten

Fritidsordningen ”Skovkanten” er 
en del af Kolding Friskole med  
skolelederen som den øverst an-
svarlige. Skovkantens leder vare-
tager det daglige ansvar i samar-
bejde med det øvrige personale. 

Skovkanten er et tilbud til alle 
elever på skolen. Der lægges vægt 
på, at tiden i Skovkanten er fri tid. 
Det betyder, at der ikke i det dag-
lige tilrettelægges mange fælles 
aktiviteter. Børnene kan gå i gang 
med de ting, de har lyst til både 
ude og inde, f.eks. boldspil, være 
på legepladsen, spille og lege. De 
kan få hjælp, når de har brug for 
det. 

Nogle gange tilbydes fælles akti-
viteter, f.eks. mad over bål og ture 
ud af huset.

Rammer
Skovkanten deler lokale med bør-
nehaveklassen og gør derudover 
brug af festsalen, de tilstødende 
klasseværelser, køkken/alrummet 
og sløjdlokalet. I vinterhalvåret 
gøres der også brug af omklæd-
ningsrummene til værksted, bord-
fodbold og bordtennis. Personalet 
har et rum til kontor, samtaler og 
pauser. Udenfor benyttes den 
overdækkede terrasse, banen, bål-
stedet og i øvrigt skolens dejlige 
udeområde. 

Betaling
700 kr. pr. måned for under 30 
timers brug. 1040 kr. pr. måned 

for over 30 timers brug. En familie 
skal dog højst betale kr. 1800 kr. 
pr. måned. I prisen er inkluderet 
et let eftermiddagsmåltid. 

Åbningstider
På skoledage fra klokken 12.20 til 
klokken 16.30. På skolefridage fra 
klokken 8 til klokken 16.30. Der er 
lukket 4 uger i skolesommerferien. 
Derudover er der lukket i dagene 
op til påske, i juleferien og fredag 
efter Kr. Himmelfartsdag. Der er 
åbent i efterårs- og vinterferien 
mod ekstra betaling, såfremt flere 
end 10 børn har behov herfor.

Ind- og udmeldelse skal ske skrift-
ligt senest den 15. i måneden for-
ud.

Skovkanten har en uddybende fol-
der, som kan ses på skolens hjem-
meside.
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Støtteforeningen  

Kolding Friskoles støtteforening 
har det fornemme navn: “Forenin-
gen til støtte af Grundtvig-Koldske 
Friskoler m.v. i Region Syddan-
mark”. Friskolen optager kun ele-
ver fra hjem, der er medlem af 
Støtteforeningen, men derudover 
tæller foreningen andre medlem-
mer, som ønsker at støtte skolen. 

Foreningen støtter Kolding Fri-
skole dels ved at tilbyde medlem-
mernes arbejdskraft til rengøring 
m.m. og dels ved afholdelse af ar-
rangementer, hvis overskud anven-
des til ekstraordinære indkøb.

Støtteforeningens arrangementer
Julestuen: Blandt forældrene på 
skolen bliver der dannet et jule-
stueudvalg. Det udvalg udgør de 
hovedansvarlige for de enkelte 
boder. Sammen med støtteforenin-
gen planlægges og koordineres alle 
aktiviteter i forbindelse med jule-
stuen. Der afholdes normalt 2 mø-
der forud for julestuen samt et 
efterfølgende evalueringsmøde.

Lørdagen, hvor julestuen afhol-
des, er en skoledag, og det forven-
tes, at alle forældre deltager ak-
tivt. Hver familie bidrager med 
gaver til fiskedammen, naturalie
boden, gaveboden og ikke mindst 
med deres arbejdskraft (stå i bod 
på selve dagen og/eller være be-
hjælpelig forud for julestuen).

Julestuen afholdes altid lørdagen 
før første søndag i advent.

Støtteforeningen udgiver om-

kring efterårsferien en julestue-
avis med alle praktiske informatio-
ner.

“Musik i Skoven” er en frilufts-
koncert, hvor aktørerne primært 
er skolens elever og lærere. Kon-
certen arrangeres af Friskolen og 
Støtteforeningen i fællesskab og 
afholdes en fredag i juni måned. 
Friskoleforældre forventes at 
stille deres arbejdskraft til rådig-
hed ved diverse boder, éntre og 
oprydning. 

Første skoledag giver Støttefor-
eningen is til elever og søskende.  

Rengøring på Kolding Friskole
Støtteforeningen er ansvarlig for 
rengøringen på skolen hver fredag 
fra kl. 16.30. I enkelte tilfælde om 
søndagen, f.eks. efter Julestuen. 
Alle forældre er forpligtet til at 
gøre rent 4-5 gange om året i hen-
hold til rengøringslisten, som ud-
sendes én gang årligt.  

Der er lavet hold med ca. 19-21 
forældre sammensat på tværs af 
klasserne. Ligeledes er der dannet 
et vinduespudserhold, der pudser 
vinduer 2 x årligt. 

Som forælder er man selv an-
svarlig for at finde én at bytte 
med, hvis man er forhindret. 

Økonomi
Fra de 2 ovennævnte hovedarran-
gementer skabes der overskud. 
Støtteforeningens hovedmål er, at 
pengene i størst muligt omfang 
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PPR
”Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning” (PPR) yder forskellig ekspert-
bistand til elever, som har ekstra-
ordinære behov.

Censorudveksling
Ved de afsluttende prøver efter 9. 
klasse udveksler vi censorer med 
såvel folkeskoler som frie grund-
skoler i Kolding.

SSP
Friskolen deltager i Kolding Kom-
munes SSP-samarbejde, et samar-
bejde mellem skole, politi og social-
forvaltning. 

Musikskolen
Mange af Friskolens elever delta-
ger i undervisningen i ”Kolding kom-
munale Musikskole”.  Denne under-
visning foregår for de yngstes 
vedkommende normalt på Kolding 
Friskole.

Den Kommunale Tandpleje
Den kommunale skoletandpleje 
gælder også for elever i de frie 
grundskoler. Friskolens elever bli-
ver indkaldt til tandplejen på 
Bramdrup Skole og kørt i bus frem 
og tilbage.

UU-vejledning
”Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning (UU). Kolding Kommune tilby-
der ifølge loven uddannelsesvejled-
ning for elever fra 6.-9. klasse. 
Friskolens UU-vejleder, Yrsa Høy-
er, kommer på skolen hver onsdag.

Skovens Børn
“Skovens Børn” er en kommunal 
godkendt forening, som i det for-
løbne år har lejet lokaler af Fri-
skolen til musikundervisning, dans  
m.m.  

skal tilgå skolebørnenes dagligdag i 
form af lidt ekstraordinært til 
deres skolegang.

I praksis betyder det, at vi støt-
ter hver enkelt klasse med 1000 
kr. årligt, at vi støtter indkøb af 
legeredskaber - eksempelvis bord-
tennisbord, basketboldnet samt 
andre mindre redskaber. Ligeledes 
støttes musikundervisningen med 
overskuddet fra Musik i Skoven. Vi 
støtter skolens lejrskoletur samt 
diverse studieture. Vi vil også ger-
ne støtte skolens behov for nogle 
ændringer – f.eks. skolens Natur-
fagshus.

Udover ovennævnte overskud har 
vi selve kontingentet til Støttefor-
eningen, som er kr. 200,00 pr. år.
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Den kommunale Sundhedstjeneste
Den kommunale sundhedstjenestes 
arbejde på skolen består bl.a. i:

 ❍ Funktionsundersøgelser af den 
enkelte elev i henhold til servi-
cetilbud som f.eks. høre- og 
synsprøve, højde/vægt.

 ❍ Sundhedssamtaler med ele-
verne enkeltvis eller i grupper.

 ❍ Supplerende undersøgelser af 
og vejledning til børn og unge 
med særlige behov.

 ❍ Sundhedspædagogisk indsats 
vedrørende almen sundheds-
fremme og  sygdomsforebyg-
gelse.

Børnene tilbydes 2 forebyggende 
helbredsundersøgelser:

 ❍ Indskolingsundersøgelse i 0. 
klasse med omfattende hel-
bredstjek, motorisk undersø-
gelse og samtale om trivsel og 
udvikling.

Samarbejde med Kolding Kommune 

 ❍ Udskolingsundersøgelse i 8. 
klasse med særlig fokus på 
eventuelle forhold af betydning 
for erhvervsvalg.

  
2., 3., 5., 6., 7. og 9. klasse under-
søges ikke medmindre, at der hos 
den enkelte elev er særlige sund-
heds- eller udviklingsmæssige pro-
blemer.

Udover de aftalte undersøgelser 
er elever og forældre velkomne til 
at kontakte sundhedsplejersken og 
kommunallægen for at få råd og 
vejledning. Spørgsmål eller kom-
mentarer i forbindelse med Den 
kommunale Sundhedstjeneste kan 
også stiles til leder af Sundheds-
plejen Gitte Skou Rasmussen på 
e-mail: gsko@kolding.dk

Den kommunale Sundhedstjeneste 
kan kontaktes via Sundhedsplejen 
på tlf. 79797295.

I skoleåret 2011/12 undersøges følgende årgange:
0. klasse indskolingsundersøgelse med forældre
1. klasse sundhedssamtale med forældre
3. klasse undervisning i sund morgenmad
4. klasse sundhedssamtale 
4. klasse menstruationsundervisning til pigerne
5. klasse pubertetsundervisning
6. klasse synsprøve
7. klasse undervisning i søvn
8. klasse udskolingsundersøgelse
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Skolelederens beretning ved 
generalforsamlingen den 31. marts 2011

Skolelederens beretning til foræl-
drene er bestemt i friskolens ved-
tægter. Beretningen er samtidig 
skolelederens årlige evaluering af 
skolens samlede undervisning til 
opfyldelse af ministeriets krav til 
evaluering og offentliggørelse på 
hjemmesiden.

Skoleåret 2010/11
Skoleåret 2010/11har indtil nu lig-
net et helt almindelig godt skoleår 
med en god dagligdag og med de 
daglige udfordringer, som hører en 
skole til. Der har været de tradi-
tionelle festlige skolelørdage og et 
fællestema i efteråret med over-
skriften ”Verdens børn”. Vi har 
afprøvet en udvidelse af fagdage-
systemet, og det ser ud til at virke 
rigtig godt. Vi har for første gang 
haft 20 elever i en årgang, hvilket 
er gået helt godt. Vi har haft ud-
fordringer på personalesiden pga. 
sygdom og orlov, og det har vi kla-
ret, så godt vi kunne. Skovkanten, 
skolens fritidstilbud for alle skole-
elever, er vokset med 50 %. Det 
har været en udfordring. Vi har 
måttet bruge tid og kræfter på at 
forberede os på den største øko-
nomiske udfordring, de frie grund-
skoler har stået overfor i mange 
år.    

Hvordan går det? 
Det går generelt rigtig godt. Og 

når der er noget, der kan og bør 
være bedre, taler vi om det og 
prøver at handle derefter.

Bag en så overordnet, subjektiv 
vurdering ligger troen på samtalens 
betydning og ideen om gensidig 
respekt. Sagt med friskoleformand 
Ebbe Lilliendals ord ved høringen i 
februar: Den gode børneskole er 
bestemt af relationen mellem ele-
ven og læreren. Jeg vil udvide det 
til relationen mellem eleverne og 
medarbejderne.

Hvordan kan vi vide, om det går 
godt?

Nedenfor har jeg forsøgt at 
skitsere de mere formelle syste-
mer, vi har til at vurdere undervis-
ningens kvalitet:

 ❍ Den daglige dialog mellem ele-
ven og læreren, mellem eleven 
og forældrene, mellem foræl-
drene og læreren er den pri-
mære metode til forbedringer 
og samtidig den primære kvali-
tetskontrol.  Lærernes faglige 
og personlige dygtighed og de-
res indsigt i elevernes faglige 
niveau er fundamentet for vo-
res vurderinger af elevens fag-
lige og personlige udvikling. 

 ❍ Faglige tests i de klassisk bog-
lige fag er naturlige led i un-
dervisningen. Redskaber, som 
indgår i den omtalte dialog. 

 ❍ Eleverne laver rigtig mange 
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produkter i de forskellige fag. 
De fleste kan studeres eller 
opleves af både forældre og 
andre interesserede.

 ❍ Efterårets skriftlige udtalel-
ser fra alle lærere efterfulgt 
af samtaler elev-forældre-
klasselærer er det systemati-
ske fælles redskab til beskri-
velse af og samtale om elevens 
trivsel og faglige udvikling. 

 ❍ I 9. klasse suppleres udtalelsen 
med en karakter. Forud for 
tilmeldingen til ungdomsuddan-
nelserne i marts får 9. klasse 
en opdateret karakter i boglige 
fag. De får også karakterer for 
afleveringsopgaver og projekt-
opgaver. 8. klasse får i foråret 
forsøgsvis karakterer for afle-
veringsopgaver.

 ❍ Lærergruppens/medarbejder-
gruppens fælles fokus på ele-
verne på et møde hver 14. dag 
er et meget solidt sikkerheds-
net i vores viden om den en-
kelte elevs trivsel og motiva-
tion.

 ❍ Trivselsundersøgelsen i marts 
følger rigtig godt op på efter-
årets udtalelser. Se konklusio-
nerne nedenfor.

 ❍ FA-karaktererne i 9. klasse er 
det mest kontante synlige bevis 
på eksterne vurderinger af ele-
vernes faglige kunnen i forhold 
til andre afgangsklasser. Ka-
raktererne kan ses på skolens 
hjemmeside. 

Hvordan har eleverne det?
Den 5. marts 2011 gennemførte vi 
den lovpligtige skriftlige trivsels-
undersøgelse blandt eleverne. 

I min konklusion til bestyrelsen 
skriver jeg bl.a.: Trivselsunder-
søgelsen i denne form er et rigtig 
interessant redskab til at skabe 
overblik, indsigt og dialog om den 
enkelte elevs trivsel og om skolens 
muligheder for at gøre noget bed-
re. Over for den enkelte, over for 
en gruppe, en klasse, eller på hele 
skolen generelt. Eleverne er ifølge 
undersøgelsen glade for at gå i 
skole, de elsker frikvartererne, de 
har mange venner. De er rimeligt 
tilfredse med deres egen indsats, 
og de føler sig generelt godt hjul-
pet af lærerne. Undersøgelsen be-
kræfter det indtryk og den viden, 
lærerne og jeg har, specielt hvad 
angår den enkelte elev. Der er ikke 
dukket uforudsete problemstillin-
ger op i besvarelserne.

Besvarelserne har givet anled-
ning til en generel drøftelse i læ-
rergruppen af muligheder for en 
fælles indsats for at skabe bedre 
ro i undervisningen. Det arbejder 
vi videre med.
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Hvordan ser en moderne børne-
skole ud?
Der har sjældent været fokuseret 
så meget på klassiske færdigheder 
og resultater i grundskolen, som 
det sidste års tid, først og frem-
mest med offentliggørelsen af den 
nyeste Pisa-undersøgelse. Det kan 
der være gode grunde til, men… 

Det er måske endnu mere kreati-
viteten, der burde være  i spil som 
en af løsningerne på de store sam-
fundsspørgsmål i DK lige nu: Jeg 
har stadig forsiden af vores lokale 
avis fra 4. marts på nethinden, den 
dag Susanne Bier vandt verdens-
mesterskabet i at lave film. Det 
var ikke hovedhistorien, kun et 
billede i hjørnet. Hovedhistorien 
var derimod LEGOs enestående 
salgssucces under overskriften 
”klodens bedste legetøj”. 

 Vi kan godt være med i Danmark 
på de mest mærkelige områder, f.
eks. på film og legetøj. Det kan vi 
også på skoleområdet.  Men det er 
ikke nok at lave en skole for klas-
sisk boglige færdigheder, vi må 
have en grundskole for både sjæl 

og krop, for moderne kommunika-
tive færdigheder og for kreativi-
tet, opfindsomhed, selvstændighed 
og gåpåmod. 

Det forsøger vi på forskellig vis 
på Kolding Friskole. Jeg synes, vi 
gør os rigtig megen umage med at 
få kreativiteten frem i alle fag og 
projekter.  De synlige beviser er 
bl.a. de mange elevpræsentationer 
fra 0. klasses dyrehandel over 4.-
5. klasses middelalderfortællinger 
til 9. klasses imponerende afgangs-
projekter. 

Andre eksempler på flotte elev-
produkter er diverse billedudstil-
linger, nytårstaler, arkitektudstil-
linger, teaterforestillinger, elev-
fremlæggelser i klassen eller ved 
morgensamlingen og endelig den 
store musikfestival i juni. Jeg vil 
også nævne 7.-9. klasses seme-
ster-fag, et 4-lektioners valgfag, 
hvor eleverne vælger mellem te-
maer inden for sundhed, musik og 
billeder. Senest har vi før jul set 
billedgruppen præsentere meget 
flotte arkitektstudier over fremti-
dens byer.
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Hvordan organiserer vi undervis-
ningen bedst?
Vi har en stadig udfordring i at 
finde balancen mellem fagopdelin-
gen i FA-prøverne med de ret sto-
re fagområder, der ligger bag, og 
vores gamle ideal om en tværfaglig 
undervisning.  Her, som i andre 
sammenhænge, lider vi lidt af øn-
sket om at ville det hele. En god 
ambition, som sætter overliggeren 
højt, men også samtidig indebærer 
risikoen for, at kravene bliver 
stressende for såvel elever som 
lærere. 

Jeg synes, vi holder balancen, og 
det skulle undre mig meget, hvis 
ikke den nuværende 9. klasse på 
enhver måde her i foråret vil vise 
os, at de når det hele på fornem 
vis: Projektskrivning, Englandstur, 
lejrtur med resten af skolen og 
FA-prøverne til sidst. 

Hvad skal børnene lære?
Problemstillingen ovenfor ligner 
imidlertid de spørgsmål, forældre 
kan stille uanset om eleverne går i 
1. eller 7. klasse. ”Når de at lære 
det, de skal?”. Eller i en diskussion, 
jeg hørte mellem en 6-årig og en 
8-årig forleden, hvor den ældste 
forklarede den lille, at man altså 
skulle kunne læse for at kunne 
komme i børnehaveklasse. Skak-
mat! I parentes bemærket: Sådan 
er det altså ikke hos os. 

Men ikke så underligt, at vi alle 
er påvirket af den bevågenhed, 
børneskolen har overalt i en verden 
i stadig forandring.  Vores elever 
skal naturligvis være dygtige. 
Hvad, de skal være dygtige til om 
15 år, er sværere at svare på end 

nogensinde. Med afsæt i fortidens 
erfaringer kan man nok sige noget 
om, hvad der er vigtigt for unge at 
kunne og vide lige nu.  Men det er 
ikke nogen god metode til en vur-
dering af fremtidens behov. Og 
dog er det næsten det eneste mu-
lige for os, måske kombineret med 
en sund nysgerrighed for forskel-
lige fremtidsscenarier?

Hvad gør vi så?
Foreløbig tror jeg stadig på, at 
vores elever både skal dannes og 
uddannes, at de skal udvikle en so-
lid identitet, at de skal kunne læse 
og skrive, at de skal være kreative, 
vidende og nysgerrige, at de skal 
være dygtige til 1000 ting. Og at 
færdighederne og resultaterne 
fortsat vil være meget forskellige 
fra elev til elev. 

Hvad sker der i Skovkanten?
Skovkanten, Friskolens SFO, er 
det område, hvor der har været de 
største ændringer og udfordringer 
i det seneste år. Ved skoleårets 
start stod vi med 90 tilmeldte 
børn fra bh-klassen til 5. klasse 
mod 60 året før, og halvdelen af 
børnene havde ikke gået i Skovkan-
ten tidligere. Det var i sandhed en 
stor udfordring.

Vi har opnormeret bemandingen 
efter afdelingens ønsker og de 
indtægter, vi har.  Det har givet et 
godt mandskab, en økonomi, der 
løber rundt og en rigtig god hver-
dag, om end der er pladsproblemer 
på regnvejrsdage. 

Vi har gennem hele skoleåret i 
hele personalegruppen haft kon-
stant fokus på, hvordan vi løser 
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opgaven bedst, hvordan vi kan 
hjælpe hinanden med at få det 
hele til at glide bedst muligt for 
alle parter. Stor ros til både Skov-
kantens personale og alle andre 
medarbejdere for at tage medan-
svar i løsningen af denne store ud-
fordring. 

Der er taget mange rigtig gode 
initiativer til nye aktiviteter i 
Skovkanten, som f.eks. leg og træ-
ning i tennishallen og en ny skak-
klub, som har over 40 medlemmer.

På bygningssiden har istandsæt-
telsen af køkkenet og det nye al-
rum givet meget bedre betingelser 
for bespisningen af de mange børn. 
Det skal også her nævnes, at vi i 
uge 7 har fået lydisoleret loftet i 
bh-klassen, og det har givet både 
børn og voksne en bedre hverdag.  
Lige nu arbejder vi med en bedre 
indretning af sløjdsalen til glæde 
for både undervisningen og for 
Skovkanten. 

Med Bøgelunds lukning fik vi en 
ekstra udfordring også om morge-
nen. Den har Henrik og Bente løst 
på allerbedste vis ved at tilbyde at 
dele morgenvagten hos de små fra 
skolen åbner, til undervisningen 
starter. Det har været rigtig godt 
for dem, der kommer tidligt og for 
undervisningens start. Vi har sam-
tidig fået en udgift, som vi ikke 
kan adressere hverken til Skovkan-
ten eller til undervisningen, men 
den er der jo alligevel.

Hvordan ser det ud med økono-
mien på de frie skoler i fremti-
den?
Det danske velfærdssamfund og 
dermed uddannelsessystemet står 

lige nu ved en milepæl, uanset hvor 
meget finansministeren har skudt 
forbi på underskuddet på stats-
budgettet.   

Her skal jeg kun berøre, hvilket 
perspektiv det giver for de frie 
grundskoler: 2010 blev året, hvor 
statens tilskud toppede, helt præ-
cist med 8.4 mio. til KF eller 
43.644 kr. /elev. Det tal bliver 
mindre fremover. I år en smule 
mindre, men over de næste 3 år 5 
% mindre ifølge de første bereg-
ninger fra friskoleforeningen. Der-
til kommer 2 forhold, som kan 
være vanskelige at forudsige: 

1) Udviklingen i løn og priser i 
forhold til fremskrivningen i fi-
nansloven og 

2) udviklingen i udgiften/elev i 
folkeskolen.

Det er nedskæringerne i kommu-
nernes budgetter, der har fået 
regeringen til at nedsætte til-
skudsprocenten til de frie grund-
skoler, en besparelse som vi opfat-
ter som en dobbelt besparelse, 
idet vi i forvejen får statstilskud 
efter folkeskolens pris/elev. 

Vores skoleorganisation kæmper 
naturligvis for at få ændret på det 
vedtagne, men det må vi ikke regne 
med sker, uanset hvem der får re-
geringsmagten de kommende år.

Der er rigtig meget på spil, hvis 
man vil bevare det frie skolevalg 
som en mulighed for alle indkomst-
grupper.  

Efter råd og vejledning fra dansk 
Friskoleforening har vi den sidste 
måned arbejdet med budgetforud-
sætninger, der over 4 år kræver 
ændringer på 1.1 mio. eller 10 % af 
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vores omsætning. Det har ikke væ-
ret noget nemt arbejde.

Formanden vil i sin beretning 
gøre rede for de økonomiske be-
slutninger, vi har truffet.  Jeg vil 
nøjes med at fremhæve den gode 
dialog, vi har haft, medarbejdere, 
bestyrelse, forældreudvalg og for-
ældre imellem her i vinter omkring 
dette tema. Det kommer der ikke 
penge ud af direkte, men til gen-
gæld tror jeg, at denne gode dialog 
hjælper os videre uden de store 
depressioner og konflikter. Det er 
meget værd i en økonomisk vanske-
lig tid.

Hvad sker der næste år?
Den ”økonomiplan 2014”, som er 
kommet ud af de mange diskussio-
ner og netop  vedtaget i bestyrel-
sen, påvirker elevernes fagplan på 
ét punkt: Vi har halveret den dyre-
ste undervisning, vi har på ske-
maet, nemlig svømningen i Slotssø-
badet. Det betyder, at svømmeun-
dervisningen reduceres til 1 år. 

Svømmeundervisningen vil fortsat 
ligge i 4.-5. klasse. Det er både 
svømmelærere og - tror jeg - ele-
verne kede af, men der er mange 
penge at spare på bus og leje. Og 
ét års svømning er mere, end de 
fleste andre skoler kan tilbyde.

 Den almindelige planlægning af 
næste skoleår er også i fuld gang. 
På vores arbejdsweekend her i 
marts er vi gået i gang med at se 
på fagfordelingen lærerne imellem 
i tiltro til, at vi har lærerbesæt-
ningen fra august på plads allerede 
nu: 

Methe vender tilbage efter bar-
sel, det er vi rigtig glade for, til 
gengæld er vi meget kede af at 
skulle tage afsked med Tina, som 
har afløst Methe på allerbedste 
måde. Det betyder samtidig, at vi 
som forrige år kun har én tysklæ-
rer. Det har været et af udgangs-
punkterne i fordelingen af lærerne 
på de enkelte klasser og fag. Vi må 
også sige farvel og tak for særde-
les veludført arbejde til Niels 
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Trolle, som har undervist de æld-
ste i fysik- og kemi i år.

 Næste år bliver klasselærerfor-
delingen således: Christina Jensen 
overtager den nye 1. klasse, Poul 
Hunt bliver ny klasselærer i den 
kommende 4. klasse, Christian Fri-
borg overtager den kommende 6. 
klasse fra Gitte, som så kan kon-
centrere sig om tysk og specialun-
dervisningen, Methe vender tilbage 
til sin gamle klasse, som næste år 
hedder 3., resten af klasselærerne 
fortsætter. 

Vi er også gået i gang med at 
planlægge efterårets fællespro-
jekt, som tager udgangspunkt i, at 
vi vil lave teater, drama og musik.  
Endelig er der et nyt tiltag på rej-
sesiden for de store, idet vi plan-
lægger at tage til Berlin med både 
8. og 9. klasse allerede i septem-
ber.

Hvad er den politiske udfordring 
for de frie skoler lige nu?
- at få politikere og vælgere til at 

forstå, at vi er udsat for en dob-
beltbesparelse

- at arbejde for, at de frie skoler 
fortsat er en mulighed for alle 
indkomstgrupper

- at vi påtager os et socialt ansvar 
på lige fod med vores naboskoler

- at vi påtager os et ansvar med 
inklusion af børn med forskellige 
forudsætninger og særlige behov 
på linje med folkeskolen 

Det ansvar kan jeg med stor sik-
kerhed sige, at vi i denne friskoles 
29-årige historie altid har forsøgt 
at leve op til.

Afslutning
En stor tak til alle medarbejdere 
for et godt arbejdsår præget af 
loyalt og solidarisk samarbejde i 
det daglige og en stærk fælles 
vilje til at udvikle vores skole. Tak 
til alle de bestyrelses- og udvalgs-
medlemmer, som jeg har arbejdet 
sammen med i årets løb og tak også 
til alle I andre forældre for sam-
arbejdet og for jeres indsats for 
Kolding Friskole.

Knud Nørregaard  

31. marts 2011
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Bestyrelsens beretning ved  
generalforsamlingen den 31.marts 2011 

Indledning
Sikke et begivenhedsrigt friskole-
år vi har bag os! Set med bestyrel-
sesbriller er der sket rigtig meget 
– ud over det, der heldigvis altid 
sker på skolen; glade elever, der 
trives og bliver klogere, dygtigere 
og mere modne. Endnu en børneha-
veklasse, der har lært friskolelivet 
at kende og endnu en 9. klasse, der 
er sendt af sted med en rigtig god 
bagage.

Der har været store og tidskræ-
vende overvejelser om at udvide og 
købe til og knap så muntre overve-
jelser om, hvordan vi bedst og 
mest smertefrit tilpasser skolen 
til de hårdere vilkår, som regerin-
gens ”genopret-ningsplan” giver 
anledning til.

Bestyrelsen
Efter sidste generalforsamling 
konstituerede vi os med Søren Pe-
dersen som næstformand, Helle 
Laursen som sekretær, Jens Hau-
gaard og Christopher Kjær som 
menige medlemmer og underteg-
nede som for¬mand. Som supplean-
ter blev Søren Johansen og Mor-
ten Hansen valgt. Christian Friborg 
og Knud Nørregaard deltager i be-
styrelsens møder som hhv. medar-
bejderrepræsentant og skoleleder. 

Ved starten af det nye skoleår 
valgte Søren Pedersen at trække 
sig fra bestyrelsesarbejdet. Hel-

digvis var Søren Johansen som 1. 
suppleant klar til at tage over. 
Stafetten som næstformand gik 
videre til Jens Haugaard.

Medarbejderne
På medarbejdersiden har der væ-
ret en del forandringer. Methe 
Clemmensen gik i starten af skole-
året på barsel og vi var så heldige 
at få Tina Norlyk ind som vikar. 
Tina kendte allerede skolen både 
som forælder og som vikar, så 
mere heldig kan man næste ikke 
være.

Lotte Gundtoft valgte i efter-
året at opsige sin stilling. Vi valgte 
at udskyde ansættelse af en ny 
medarbejder til efter nytår. 

Vi skylder Lotte en stor tak for 
et stort arbejde i forbindelse med 
etableringen af Naturfagshuset, 
og inden vi fik det nye hus op at 
køre, skabte Lotte gode resultater 
under vanskelige forhold i lejede 
fysiklokaler på Parkskolen.

Lottes fratræden gav os en van-
skelig nød at knække: Særlig un-
dervisningen i fysik og kemi var et 
problem, da Lotte var skolens ene-
ste lærer i de 2 fag. Heldigvis kom 
først Niels Christian Nørregaard 
os til undsæt-ning sidste skoleår 
og førte 9. klasse op til eksamen, 
og i år er det Niels Trolle, der har 
været vores red-ningsmand. En 
meget stor tak til dem begge to 
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herfra!
Det giver os et fingerpeg om, at 

vores styrke også er vores svag-
hed. Forandringer i hverdagens 
rytme påvirker og udfordrer vores 
lille skole. Vi er sårbare netop for-
di flere fagområder varetages af 
kun én lærer. Skolens gode om-
dømme, de mange relationer, flek-
sible medarbejdere og en stor 
hjælpsomhed omkring os giver fun-
damentet til at løse problemerne. 

Jesper Colfach bad om orlov fra 
nytår til påske for at tage med sin 
kæreste på studieophold i USA. Vi 
glæder os allerede til at få Jesper 
hjem igen. Her har vores ’gamle’ 
Inger Bertelsen også givet en 
hjælpende hånd med musikunder-
visning.

Efter en omhyggelig rekrutte-
ringsproces med mange kvalifice-
rede ansøgninger ansatte vi Poul 
Hunt som ny lærer med undervis-
ningskompetence i bl.a. fysik og 
kemi med virkning fra 1. januar 
efter indstilling fra skoleledelse 
og medarbejdere.  

Også i Skovkanten har vi fået 
nye medarbejdere, Lars Skouboe 
og Tove Pollmann blev ansat ved 
skoleårets start, og Anita Bertel-
sen kom til i november som følge 
af den kraftige udvidelse i Skov-
kanten.

Skovkanten og Bøgelund
Kort før sidste års generalforsam-
ling blev det meldt ud, at den inte-
grerede daginstitution Bøgelund, 
hvor mange af vores børn gik i 
fritter, skulle nedlægges. 

Det gav os både nye muligheder 
og nye udfordringer, for det var 

helt indlysende, at vi – også i frem-
tiden - må stille en pasningsgaranti 
for alle skolens mindre børn. Uden 
fritidsordning har vi ingen skole.

En meget aktiv forældregruppe 
på Bøgelund inviterede os til at 
drøfte mulighederne, og det var 
let at blive forelsket i tanken om, 
at Kolding Friskole også skulle eje 
og drive en børnehave

Efter grundige drøftelser af mu-
lighederne kom vi frem til, at sko-
len ikke havde hverken økonomi 
eller kræf-ter til at gå ind i et 
egentligt ejerskab af Bøgelund. 
Beskeden til forældregruppen var 
derfor, at vi meget gerne ville 
drøfte mulighederne for et tæt 
samarbejde med et evt. privat Bø-
gelund. 

Jeg skal ikke trætte jer med 
hændelsesforløbet i dialogen med 
Kolding Kommune. Enden på en mild 
sagt kaotisk proces med kommunen 
blev, at selv den meget engagerede 
Bøgelund forældregruppe måtte 
opgive tanken om at drive institu-
tionen videre i privat regi.

Tilbage stod vi så med udsigten 
til en udvidelse af Skovkanten fra 
ca. 60 til ca. 90 børn. På den sam-
me plads. Vi ville så gerne have 
haft økonomisk formåen til at byg-
ge nyt til Skovkanten. Men sådan lå 
landet desværre ikke – det skal 
jeg komme tilbage til om lidt. Så 
alle sejl blev sat til for at finde 
innovative løsnin-ger. Dobbeltud-
nyttelse af lokaler er let i teorien, 
men ganske vanskeligt i praksis. 
Med et nyt skema ved årsskiftet, 
fleksibilitet fra alle sider, mindre 
lokaleændringer i køkken og lydiso-
lering i børnehaveklassen er det 
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lykkedes at få en rigtig god hver-
dag i Skovkanten. En stor ros til 
personalet, fordi I tog udfordrin-
gen op og fik det til at lykkes!

De fysiske rammer
Vores næsten nye naturfagshus 
har nu været i brug i godt 1½ år. 
Og det virker! Hvordan vi har kun-
net klare os uden tidligere, kan 
man stadig undre sig over.

Der har i det seneste år ikke 
været brugt mange midler eller 
kræfter på vedligeholdelse. Men 
en meget funktionel ændring af 
køkken og det tilstødende klasse-
lokale er det blevet til. Og efter 
at aktive forældre tog malerpens-
len i egen hånd, har vi nu fået både 
indrettet og malet et superfint og 
velfungerende køkken¬alrum for 
meget få penge. Tak for initiativet! 

Økonomien
Ja, så kommer vi til det. Bedst som 
vi troede, at krisen var ved at klin-
ge af, barslede regeringen med en 
gen-opretningsplan, der mildest 
talt er hård ved de frie skoler. 

Tilskudsprocenten reduceres 

med 1% point årligt. Nu får vi 75% 
af det, en gennemsnitlig 
folke¬skoleplads koster. Det kom-
mer helt ned på 71%.

Vi er heldige; vi har redskaberne 
til at løse problemerne. Men noget 
skal vi undvære, og det er aldrig 
rart. Det får mig til at tænke på, 
da jeg for et par år siden spurgte 
en pige fra vores vej, den dag hun 
sluttede i 0. klasse. ”Nå Karen, 
hvad kan du så bedst lide ved Kol-
ding Friskole?” Hun tænkte sig 
længe om. Jeg prøvede at hjælpe 
på vej. Var det mon lejrskolen, ju-
lestuen, udeskolen, Musik i Skoven, 
teater, morgensang eller… ”Det er 
det hele, jeg bedst kan li’!” Og det 
er vel lige sådan, vi har det, lige-
som Karen; vi kan bedst li’ det alt 
sammen og vil så nødig undvære 
noget som helst.

Men helt basalt handler det om, 
hvad vi vil: vil vi have højere pris 
eller lavere kvalitet?

Forældreudvalget arrangerede 
en forældrehøring om emnet den 
24. januar. Hvad skal vi gøre? Man-
ge gik konstruktivt ind i debatten, 
og det kom der mange gode diskus-
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sioner og forslag ud af. Sådan som 
vi hørte det, var der også et ret 
entydigt svar; hellere prisstigning 
end kvalitetsforringelser. 

Selvom det varer et par år, før 
besparelserne ”topper”, så har vi i 
bestyrelsen været enige om, at vi 
lige så godt kan tage tyren ved 
hornene og få tilpasset tingene, så 
vi får en fornuftig drift allerede 
fra næste sko¬leår.

Så de hårde og kedelige facts er 
i hovedtræk: 

Vi reducerer omkostningerne ved 
at:

 ❍ Reducere svømmeundervisnin-
gen fra 2 til 1 år.

 ❍ Der vil fortsat være 2 udlands-
rejser for de ældste årgange 
(typisk London og Berlin), men 
”kun” 5-dages rejser (mod 8 
dage nu) og med fuld forældre-
betaling (tidligere har skolen 
betalt 50 % af den ene af rej-
serne). 

Vi øger indtægterne ved at:
 ❍ Hæve skolepengene med 100 
kr./måned i 11 måneder – med 
virkning fra 1/8 2011.

 ❍ Hæve prisen på Skovkanten 
med 140 kr./måned i 11 måne-
der – også med virkning fra 1/8 
2011. Den samlede pris for sko-
le og Skovkant er stadigvæk 
godt 100 kr. lavere end den 
pris, som Kolding Kommune ta-
ger for en fuldtids-SFO-plads.

 ❍ En gradvis reducering af sø-
skenderabatten over 5 år, så 
den skæres ned til ca. det hal-
ve af, hvad den er i dag.

 ❍ Øge elevtallet fra de 178 ele-

ver vi er i dag til 188 over 3 år. 
Vi sigter mod 184 ved næste 
skoleårs start. Det gøres ved 
fortsat at have en klassekvo-
tient på 18 i de 3 mindste år-
gange og op til 20 elever fra og 
med 3. klasse.

Med de nævnte ændringer vil vi 
fortsat kunne opretholde en god og 
fornuftig drift: afholde det samme 
antal undervisningslektioner, have 
det samme beløb til indkøb og den 
slags, og samtidig har vi det samme 
beløb til reduktion af skolepenge 
til familier med lave indkomster. 
Og der vil fortsat være midler til 
den vedligeholdelse, vi ved, træn-
ger sig på.

Med de ændringer burde vi være 
på økonomisk ret kurs de næste 3 
år. Hvis alt andet er lige, bliver 
der så igen behov for en mindre 
justering inden 2014. Foreløbig 
arbejder vi med et par mulige sce-
narier, men vil lade den bestyrelse, 
der sidder rundt om bordet i 2013, 
træffe de næste beslutninger.

Selvom det selvfølgelig har væ-
ret ualmindelig trist at skulle skæ-
re ned, så kan vi se tilbage på en 
forbilledlig proces, hvor alle har 
vist velvilje og ansvarlighed. Det er 
vi meget taknemmelige for. Årets 
overenskomst-forhandlinger, der 
er resulteret i en 0-løsning, er ud-
tryk for det samme.

Resultaterne
Nok om økonomi og tilbage til det, 
det hele handler om; børnene. I vil 
som forældre selvfølgelig gerne 
vide, om skolen gør det godt. Det 
korte svar er ”ja!”. 
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Jeg kan huske, at jeg som ny fri-
skoleforælder havde en snært af 
bekymringen: ”lærer de nu nok”. 
Jeg kunne jo nemt få øje på, at 
trivslen og samværet og den krea-
tive udfoldelse var helt i top. Men 
gik det mon ud¬over det faglige 
niveau?

Set i det lys er det jo godt, at 
man nu offentliggør de enkelte 
skolers karaktergennemsnit, for 
det kvæler jo den slags spekulatio-
ner med det samme. Karaktergen-
nemsnittene ved 9.klasses afgangs-
eksamen 2010 viser, at Kolding Fri-
skole ligger rigtig pænt i sammen-
ligning med skolerne omkring os. 
Det kan vi kun være tilfredse med. 

Un¬dervisningsministeriet har to 
”sæt” timetællinger: et minimum 
antal undervisningstimer og et 
vejle¬dende antal undervisningsti-
mer. Set over hele skoleforløbet 
ligger vi meget tæt på det vejle-
dende timetal og opfylder så rige-
ligt minimum timetallet.

Og hvad siger børnene så? Knud 
nævnte jo lige resultaterne af 

trivselsundersøgelsen. De taler vel 
for sig selv. 

Store og små tiltag
I bestyrelsen har vi længe haft et 
ønske om at lave en eller anden 
form for erfaringsudveksling med 
en fri-skole, der ligner os.  Vi tror 
på, at en dialog med andre skoler 
kan gøre os klogere på, hvordan vi 
bedst mu-ligt strikker tingene 
sammen her hos os. I efteråret 
havde vi derfor inviteret bestyrel-
serne fra Vejle Friskole og Kasse-
bølle Friskole på Langeland til at 
besøge os. Vejle Friskole ville ger-
ne blive klogere på, hvordan vi or-
ganiserer forældrearbejdet, og 
gæsterne fra Langeland var især 
inter¬esseret i vores Grundvigpro-
jekt. Det var en meget givende 
aften, der gjorde os rigtig stolte 
over vores Støtteforening og vores 
Grundvigprojekt, og vi glæder os 
til at besøge langelænderne til ef-
teråret.

Efter indstilling fra en enig læ-
rergruppe har vi besluttet, at den 



30 Kolding Friskole 2011

årlige lejrskole reduceres fra tre 
til to over-natninger, fordi man 
vurderer, at det vil give en bedre 
oplevelse for flertallet uden be-
lastningen af mindre elever med 
hjemve, som tidligere har krævet 
mange medarbejderressourcer. Til 
gengæld gøres den sidste dag på 
lejrskolen længere med hjemkomst 
sidst på eftermiddagen og ikke 
midt på dagen som tidligere.

Opgaverne de kommende år
Vi har de sidste par år drømt om 
et Værested – et eftermiddagstil-
bud for elever fra 4. til 7. klasse 
med et kommunalt tilskud. Men 
med den økonomi Kolding Kommune 
roder med for tiden, har det lange 
udsigter.

Derfor vil vi foreslå en ’light
udgave’ for de mellemstore børn. 
Det er kort fortalt en idé, vi har 
nuppet fra Eltang Skole, hvor for-
ældre på skift sørger for ram-
merne for en aften-aktivitet – det 
kunne fx være den første tirsdag i 
måneden, hvor et hold på 2-3 for-
ældre finder på noget, de selv sy-
nes er sjovt; en foldbold-turnering, 
spilleaften, filmaften, oriente-
ringsløb i skoven eller hvad der nu 
kommer af gode ideer. Er der no-
gen, der køber ideen, så sig endelig 
til! Knud og jeg vil invitere til et 
opstartsmøde efter påske, og så 
hå¬ber vi på at se nogen af jer med 
børn i den aldersgruppe.

Det, der først og fremmest vil 
optage os den kommende tid, er at 
få økonomien på ret kurs og få im-
plemen-teret de beslutninger, der 
nu er truffet.

Vi havde en intention om at få 

gang i en visionsdebat i det besty-
relsesår, vi nu afslutter. Men des-
værre er visionsnakken blevet for-
trængt af besparelses-snakke. Vi 
vil ha’ visionsdebatten på dagsor-
denen igen.

Og så er der jo en del vedligehol-
delsesprojekter, der snart ikke 
kan vente længere; den gamle byg-
ning mod vejen trænger til både 
nyt tag og nye vinduer, og p-fag og 
musik-bygningen trænger også 
snart til en kærlig hånd.

Afslutning
Den heftige debat om lukning af 
offentlige skoler i det forgange år 
har bragt mange meninger på ba-
nen. Undertiden har det knebet 
med fakta. Den newzealandske 
professor John Hattie leverede i 
forsommeren fakta, der er svær 
at komme uden om. Han står bag en 
af verdens største uddannelsesun-
dersøgelser. Hans konklusionen er 
enkel: ”kvaliteten af lærerne er 
mest afgørende for gode resulta-
ter i klasseværelset”. 

Danske forskere er enige med 
ham. Små skoler er dyre skoler, 
ikke dårlige skoler. Og her på sko-
len har vi lige præcis dygtige og 
engagerede lærere.  Og vi vil gerne 
betale for en god skole. Ellers var 
vi her ikke.

En stor tak til alle skolens med-
arbejdere!

Og til sidst: Tak til mine besty-
relseskolleger for et stort, kompe-
tent og samvittighedsfuldt arbej-
de!

På bestyrelsens vegne
Lone F. Toftild



31Kolding Friskole 2011

Fredag d. 4/3 og igen onsdag d. 
16/3 besøgte jeg som tilsynsfø-
rende Kolding Friskole. Jeg var den 
ene dag med ved morgensangen og 
havde i forbindelse med at jeg blev 
præsenteret for børnene, lejlighed 
til at spørge dem, om de syntes, de 
gik på en god skole. Det svarede et 
tydeligt flertal ja til med glad be-
gejstring i stemmerne. 

Og det er bestemt også mit ind-
tryk. Jeg overværede som sæd-
vanlig den igangværende undervis-
ning i de fleste af klasserne og kan 
kun sige, at der over hele linjen 
arbejdes ihærdigt med de faglige 
udfordringer, og at det sker i en 
atmosfære, det er godt at være 
barn i. Man mærker som besøgen-
de, at der er en god arbejdsdisci-
plin, at børnene er optaget af det, 
de er i gang med, man mærker de-
res glæde ved at udfordres og de-
res glæde ved at være sammen. 
Der er god stemning såvel mellem 
lærere og elever og eleverne ind-
byrdes.

Et kig på udtalelser og på de ka-
rakterer, som 9. klasseeleverne fik 
ved deres afgangseksamen sidste 
sommer, og på de tal, der sammen-
ligner byens og egnens skoler, der 
for nylig blev offentliggjort, viser, 
at det faglige niveau er i orden. 
Der er selvfølgelig forskel på ele-
verne, men samlet set ser det rig-
tig fint ud. 

Så jeg vil også i år efter min bed-
ste overbevisning udtale, at Kol-
ding Friskole til fulde lever op til 
sit formål, og at I forældre kan 
være trygge ved at have jeres 
børn gående her.

Ole Jørgensen
Tilsynsførende

Udtalelse fra Kolding Friskoles  
tilsynsførende d. 31. marts 2011:
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Forældreudvalgets beretning ved  
generalforsamlingen d. 31. marts 2011

Kort tid efter at skoleåret var 
skudt i gang, afholdt sidste års 
forældreudvalg en ”fælleskabs-
fest” for forældrene på Kolding 
Friskole. 84 deltog og havde en 
sjov forældreaften. Vi har i udval-
get efterfølgende evalueret på 
festen, og denne evaluering vil bli-
ve anvendt i forbindelse med frem-
tidige fester arrangeret af foræl-
dreudvalget. 

Det nye forældreudvalg mødtes 
første gang d. 3. november. Til nye 
forældre, eller de som måtte have 
glemt det(!), har forældreudvalget 
til opgave at inspirere til og støtte 
en debat blandt forældrene om 
Friskolens udvikling. Udvalget be-
står af en forælder fra hver år-
gang, hvis dette lader sig gøre, et 
bestyrelsesmedlem samt skolens 
leder. Udvalget arrangerer mindst 
et årligt møde for alle forældre, 
men har derudover ingen formel 
kompetence.

Under vores første møde blev 
det hurtigt klart, at finanslovens 
nedsættelse af statstilskuddet 
måtte give grobund for at lægge 
hjernerne i blød for at finde be-
sparelsesmuligheder. Vi besluttede 
derfor, at det var oplagt at lade et 
arrangement handle om, hvordan vi 
undgår at mangle 800.000 pr. år 
fra 2015. Arrangementet løb af 
stablen d. 24. januar 2011 og var 
besøgt af både lærere og foræl-

dre, alle med masser af idéer og 
input. Til belysning af emnet havde 
Knud et indlæg om skolens kon-
krete økonomi, og samtidig var 
Dansk Friskoleforenings landsfor-
mand Ebbe Lilliendal indkaldt til at 
belyse området lidt mere overord-
net samt skitsere, hvad man gør 
andre steder. Herefter var der 
rundbordsdebat, hvor der kom en 
lind strøm af ideer, som er samlet 
og videregivet til bestyrelsen. Vi 
synes alle fra forældreudvalget, at 
aftenen forløb i en positiv og kon-
struktiv ånd, det lidt tunge emne 
på trods.  

Som afslutning på skoleåret ta-
ger forældreudvalget sammen med 
frivillige i starten af april, fat i at 
give skolens udvendige faciliteter 
samt skoven en ordentlig omgang 
forårsrengøring.

Puv.  
Lone Mikkelsen
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Støtteforeningens beretning ved  
generalforsamlingen d. 31. marts 2011

Kære friskoleforældre, elever og 
lærere.

År 2010 var endnu et år, hvor 
Kolding Friskole var omdrejnings-
punktet for de to store arrange-
menter – Musik i Skoven og Jule-
stuen.

Efter konstituering af bestyrel-
sen, hvortil Michael Stisen, Su-
sanne Christensen samt Birgitte 
Holde blev valgt ind, har vi haft et 
par bestyrelsesmøder.  På de mø-
der har vi igen været med til at 
skabe grundlaget for de 2 arrange-
menter samt løst de forefaldende 
opgaver såsom ansøgninger, rengø-
ringshjælp osv.

Efter skolestart i august, hvor vi 
serverede is og sodavand, gik vi i 
gang med forberedelserne til Jule-
stuen. Det er tidligt, der skal tæn-
kes i nisser, juletræer, advents-
kranse, reklameskilte, boder og 
arbejdskraft. 

Men netop arbejdskraften er 
den, der i  de hektiske måneder  
får en så stor Julestue til at gå op 
i en højere enhed. Det skorter ikke 
på arbejdsvilje og motivation 
blandt de bodansvarlige, - heller 
ikke blandt alle de andre forældre. 

Denne gang blev der i udeteltet 
skabt nye rammer.  Masser af var-
me drikke og spise serveret af 
personale i skitøj og huer, danse-
opvisning, fuld musik og stemningen 

i top. Der blev taget pænt imod 
det nye tiltag, og det kan bl.a. ses i 
den høje omsætning og overskud-
det.

Indenfor bød boder og musikan-
ter velkommen til gæster fra nær 
og fjern – vi fik alle en god start på 
julemåneden.  

Når vi ser på den økonomiske del 
af Julestuen, har der dog været 
lidt kritik af et for højt prisniveau 
på nogle af boderne – og andre bo-
der med for lavt prisniveau -  hvis 
der er nogle kritiske røster frem-
over, vil vi utroligt gerne høre dem 
direkte til bestyrelsen frem for til 
den bodansvarlige.  

 Der blev endnu engang skabt en 
flot omsætning og et flot overskud 
- denne gang på kr. 83.000

Stor tak fra Støtteforeningen til 
de bodansvarlige, der med jeres 
arbejdsgrupper stadig er med til 
at skabe en god dag for alle. 

Det andet arrangement Musik i 
Skoven – vort eget mini Skander-
borg Festival, er med til at afslut-
te årets skolegang.  Der er ingen 
tvivl om, at de enkelte klasser og 
elever har forberedt sig på at give 
den hele armen et par timer en 
fredag aften i juni.  Boden med 
sandwiches, franske hotdogs og 
drikke er som vanlig fyldt til bri-
stepunktet. Denne gang fik besty-
relsen dog den overraskelse, at vor 
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trofaste lokale bager i Bramdrup-
dam Centeret havde noteret for-
kert dato og ikke havde de sæd-
vanlige 100 flutes klar til os. Det 
betød lidt panik i starten med at 
få fremskaffet brød fra Bilka og 
Brugsen – deres hylder blev hur-
tigt tømt.  

Vi er selvfølgelig stadig kunde 
hos bageren, eftersom deres brød 
nu engang smager bedst. 

Stemningen og musikken er helt i 
top – et musikarrangement, vi som 
skole skal være stolte af. 

Det flotte overskud blev på knap 
kr. 14.000, som musiklærerne fik 
udleveret 1.skoledag på en check. 

Rengøring er stadig vort ansvars-
område i samarbejde med skolen. 

Ved skolestart bliver der udleve-
ret en bemandingsplan, som Støt-
teforeningen kraftigt beder hver 
enkelt om at sætte sig ind i og 
klargøre overfor sig selv og sin 
familie, om det hænger sammen 
med de andre ting, man nu engang 
skal.  Hvis ikke, så meld ud til an-
dre forældre, at man har et behov 
for at flytte datoer. Der er nok 
andre med samme ønske.  

Generelt set vil vi som Støtte-
forening ikke være et ”tæskehold” 
for at få tingene til at fungere!

Der er heldigvis overvægt af 
forældre, der gerne vil gøre en 
indsats. Men lad os få de sidste 
med.

For vi vil hellere have, at de en-
kelte forældre gør det, de bliver 
sat til, når der skal fordeles opga-
ver på skolen. At der bliver betalt 
støtteforeningskontingent og til 
tiden. At forældre møder op til 

rengøring til aftalt tid eller i det 
mindste kontakter rengøringslede-
ren ved en evt. forsinkelse. At man 
som forældre hjælper hinanden, 
når der skal ryddes op - f.eks. ef-
ter den store kransebindingsdag 
lørdagen før Julestuen, eller efter 
de to store arrangementer - og 
ikke bare går, så der kun er få til-
bage. 

Som Støtteforening vil vi også 
fortsat leve op til vedtægternes § 
3 – om foreningens midler og frem-
skaffelse til støtte for skolen. KF 
er presset økonomisk inden for de 
næste par år. Vi skal derfor være 
en forening, der skal tjene penge. 
Derfor mener vi, det er i orden, at 
Julestuen og Musik i Skoven ska-
ber et godt overskud – til fælles 
bedste for alle.

Til evalueringsmødet efter Jule-
stuen har der været diskuteret 
friskoleånd kontra overskud.  Vi 
mener, friskoleånd kan være me-
get andet end måden, hvorpå der 
tjenes penge til skolen. Vi kender 
mere eller mindre alle hinanden, vi 
kan stadig samarbejde om mangt 
og meget, når der eksempelvis skal 
males eller lægges fliser, og der 
kan altid etableres nogle nye til-
tag, arbejdsgrupper osv. Derud-
over ligger skolen idyllisk i skov-
kanten til gavn for børnene.  

Vi skal være stolte af at være 
med på den her skole.  

Jeg læste om Viby Friskole på 
Sjælland, der skulle flytte deres 
skole til en større bygning.  Det 
tog dem en enkelt weekend at flyt-
te skolen. Dér blev der skrevet om 
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et fællesskab, som ligner vort. 
Som der stod ”når 100 hænder går 
i gang, så går det stærkt.   Det er 
da friskoleånd, så det forslår. Vi 
har da heldigvis stadig masser af 
friskoleånd her – men kun hvis vi 
husker at kigge ud over vor egen 
næsetip. 

Et passende Kennedy citat om-
skrevet skal derfor lige nævnes - 

 ”Spørg ikke, hvad KF kan gøre 
for dig, men spørg KF, hvad du kan 
gøre for den”!

Afslutningsvis kan vi også berette, 
at Friskolen og Støtteforeningen i 
starten af skoleåret fik besøg af 2 
skoler, som vil høre om vor måde at 
skabe økonomi på. Det var en skole 
fra Kassebølle Friskole, Langeland 
og Vejle Friskole.  

Der blev holdt et fælles møde 
med et par gæster fra de to sko-
ler, hvor indholdet bestod i at høre 
om, hvordan vi kan skabe en så god 
økonomisk støtte til skolen, erfa-
ringer blev udvekslet, og vi gik 
hjem efter et par positive timer.  

Der er 3 personer på valg i år.  
Jonas Ahlstrøm, Helle Sørensen og 
Lars Rubusch – alle ønsker genvalg.

Afslutningsvis skal vi stadig hu-
ske at rose hinanden for den fæl-
les indsats, vi nu engang gør. Alle 
er i sving på den ene eller anden 
måde. 

Vi har været inde på nogle hold-
ningsmæssige punkter denne gang 
– nogle punkter, vi mener, har væ-
ret nødvendige at bringe til over-
fladen. Der hersker dog ingen tvivl 
hos os om, at du som forælder, 
elev og lærer skal have stor tak 
for din opbakning til  opgaverne i 
dagligdagen og til, at arrangemen-
ter og rengøring stadig kan lade sig 
gøre. 

Tak til bestyrelsen - vi har et  
super godt samarbejde.

Lars Rubusch 
formand 
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 Støtteforeningens bestyrelse:
Fra venstre: Birgitte Holde, Michael Stisen, Helle Sørensen, Ulrik Wolf,  

Lars Rubusch, Susanne K. Christensen og Jonas Ahlstrøm. 

 Kolding Friskoles bestyrelse fotograferet i juni 2011:
Fra venstre: Helle Laursen, Søren Johansen, Christopher Kjær,  

Lone Toftild og Jens Haugaard.

Kolding Friskoles bestyrelser i skoleåret 2011-2012:

Kolding Friskole 2011



Kolding Friskole
Bramdrupskovvej 25   •   6000 Kolding
Tlf. 75 53 58 22  •  Fax 75 53 72 84

www.kolding-friskole.skoleintra.dk

E-mail:
knud.noerregaard@kolding-friskole.dk
bente.ryberg@kolding-friskole.dk

Kontor  ................ 7553 5822
Skovkanten  ..........  7553 6869

Kolding Friskoles bestyrelse
Lone Toftild, formand ...........7550 3441
Jens Haugaard, næstform... 7553 7538
Helle Laursen, sekretær ...... 7553 8335
Christopher Kjær ................... 7554 1421
Søren Johansen ...................... 7553 1525

Skolens tilsynsførende
Ole Jørgensen .........................7552 0661

Skoleleder
Knud Nørregaard ................... 2045 9304

Lærere
Jane Riis Lagoni ...................... 7554 0456
Christina Jensen .................... 7550 1680
Grete S. Christensen ............ 4055 4586
Methe Clemmensen ................ 2441 0379
Poul Hunt Poulsen  ................. 7585 4620
Kristina Dahl ........................... 7559 8669
Christian Friborg .................... 7551 7919
Eva Jakobsen ...........................7553 9319
Jørgen Hausted ....................... 7552 6115
Nils Kam Rasmussen ...............7553 9319
Lotte Ryttov  .........................  7553 2286
Gitte Gura ................................ 7550 2376
Jesper Colfach ....................... 2084 0979
Tina Norlyk Hansen  ..............  2122 5613
Niels Trolle  ............................ 3035 5196

Skovkanten  ......................  7553 6869
Lillian Skouboe  ...................... 7556 9193
Henrik Holm-Bendtsen ......... 7554 3705
Lene Rasmussen ....................... 4085 0131
Anette Vogensen ..................  7553 8476
Lars Skouboe  ........................  2748 9040
Anita Bertelsen  ..................... 7684 5020
Camille Knudsen  ....................  2044 3909

Sekretær
Bente Ryberg ........................... 5121 5838

Skolens håndværker
Henrik Holm-Bendtsen ......... 2099 8433

Støtteforeningens bestyrelse
Lars Rubusch, formand .........  2614 9173
Michael Stisen, kasserer ....  2373 4099
Ulrik Wolf, sekretær ........... 3010 2769
Birgitte Holde, rengøring ..... 6160 6352
Jonas Ahlstrøm ...................... 2514 5000
Helle Sørensen  ......................  6017 4051
Susanne K. Christensen .......  2324 0856
 
Skovens Børns bestyrelse
Charlotte Tryk  ......................  7551 9145
Pia Møller  ................................ 7551 8284
Mette Husted  ........................ 7551 5858
Annie Kongsted  ....................  3053 2593

Sundhedsplejerske
Annie Kongsted  ..................... 2923 2519
Mail: akch@kolding.dk

Kolding kommunale Tandpleje
Møllegårdsvej 1  ..................... 7556 9055

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Møllegården 1, Kolding  .......... 7979 7112

UU-Center
Yrsa Høyer .............................. 4033 9496

Kolding Kommunale Musikskole
Riis Toft 12A ...........................7930 1050 
Vibeke Andersen .................... 2427 5925


