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I morgen er det sidste skoledag for 9. klasse. Det betyder, at endnu en klasse snart er klar til at 

forlade de trygge rammer på vores lille skole og springe ud i det nye liv, der venter derude.  

Det er også tegn på, at ferien venter lige om hjørnet og et tegn på, at endnu et år er ved at være 

gået.  

Og det har været et godt år på Vejle Friskole! 

Som noget nyt, har vi oprettet en skolekreds. Det betyder, at man kan melde sig ind i skolekredsen 

mod et beskedent beløb. Som medlem bliver man inviteret til generalforsamling, hvor man også 

kan stille op og blive valgt til bestyrelsen. Det forklarer måske, hvorfor I ser nye folk her i aften. 

Man skal godkendes af bestyrelsen til at blive medlem af skolekredsen.  

I september afholdte vi det andet i rækken af fællesmøder. Et initiativ, vi har sat i værk for at øge 

samarbejdet og kendskabet til hinanden, de ansatte og bestyrelsen imellem. Vi havde ”sårbare 

børn” på programmet. Der var et par korte diskussionsoplæg og derefter gik snakken livligt. Det 

var en god oplevelse og jeg forlod i hvert fald mødet klogere, end da jeg kom. 

Fællesmødet er kommet for at blive – hvert år skal der diskuteres et nyt emne eller tema, der er 

relevant og aktuelt for skolen som helhed. Næste års emne er endnu ikke på plads, men vi glæder 

os over, at en ny tradition på Vejle Friskole er født! 

Senere på året kom kost og kostpolitik til at fylde en del på flere forskellige måder i bestyrelsens 

arbejde. Vi har haft et ønske om at udarbejde en god og sund kostpolitik i samarbejde med SFOen, 

sådan at der er klare rammer for dels, hvad SFOen serverer og dels, hvad vi gerne vil have, at 

børnene indtager i skoletiden.  

Der er blevet lagt et stort arbejde i at lave en politik, der dels tilgodeser de behov, børnene har for 

energi i løbet af en dag og dels de krav, vi mener vi kan stille til en kost, der skal indtages i 

skoletiden. Der er flere interesser på spil, men vi mener det vigtigste er, at vi kan stå inde for det, 

der bliver serveret her på skolen. Det skal i udgangspunktet være groft og uden sukker – og så er 

der jo altid alle undtagelserne – Så bliver det jul. Så bliver det fastelavn og snart er det igen sidste 

skoledag… 

I forlængelse af dét arbejde blev bestyrelsen kontaktet af ældste hovedgruppe, der gerne ville 

have lov at gå i Føtex i spisepausen. De blev inviteret med til et bestyrelsesmøde, hvor de skulle 

fremlægge deres ønsker og synspunkter. Det gjorde de og der blev indgået en aftale.  

Det kniber vist med at holde den aftale, men det blev heller ikke alene et spørgsmål om at få et 

ønske opfyldt – det endte med at være lektie i den demokratiske proces: Hvis man vil ændre på 



systemet, må man bringe sine synspunkter til torvs i de rette sammenhænge og acceptere, hvad 

man i fællesskab kommer frem til.  

Der skal forhandles, - man får lidt og man giver lidt! 

Ældste har også fyldt i en anden dimension – der er blevet tænkt store tanker og læst mange 

bøger for at finde en anden måde at tilrettelægge undervisningen i ældste – mere om det på 

mødet om 14 dage! 

I bestyrelsen holder vi fast i at have budget og regnskab på dagsordenen så ofte, som det giver 

mening. Da ingen af de nuværende medlemmer af bestyrelsen har finansiel baggrund, har vi valgt 

at give vores revisor en ekstra opgave. Hun har -udover, at hun selvfølgelig følger med og tilser, at 

vi ikke havner i noget, vi ikke kan bunde i igen, - på et bestyrelsesmøde understøttet bestyrelsen i 

dens arbejde med økonomien – på den måde sikrer vi, at alt er som det skal være. 

Når alt er, som det skal være, er alt godt. Og når alle ved, hvem vi er, er det nemt.  

Der starter bare 20 nye børn og deres forældre hvert år på Vejle Friskole, og de ved ikke 

automatisk hvordan man holder sommerfest, hvor skole-hjemsamtalerne plejer at foregå eller, at 

julekoncerten altid tager længere end en halv time. 

Vi ved godt, der er mange ting og megen kommunikation til og fra skolen at skulle forholde sig til i 

en helt almindelig hverdag. Derfor vil vi arbejde med at gøre det lettere, - lettere at finde ud hvad 

man skal, hvornår man skal det, og hvor det foregår. Det kommer I til at høre mere om. 

Inden jeg vil slutte herfra, er der blot tilbage at sige: Tusind tak for i år! Tak for opbakningen til alle 

de dejlige fælles aktiviteter, der har været. Tak fordi I kommer til alting - og tak fordi I kom i aften! 

GOD SOMMER! 

 


