
Bestyrelsen afholdt den årlige generalforsamling på Vejle Friskole 31/5 2022, desværre var fremmødet ikke 

imponerende. 

Thomas Grandahl blev valgt til dirigent og Rikke Søgaard-Christensen som referent. 

Der var en kort præsentation af bestyrelsen, samt alle fremmødte. 

Herefter hørte vi formandens beretning: 

I skoleåret 21/22 har der hovedsagligt været fokus på, at komme tilbage til de store fællesskaber, både eleverne 

imellem, men også for alle involverede på skolen, som ansatte og forældre. Hvordan er det moderne fællesskab. 

Hvilke aktiviteter har vi savnet under corona, og hvilke kan vi undvære? 

Der er arbejdet på, hvordan man afholder, de bedste forældremøder. 

Bestyrelsen har deltaget i de pædagogiske dage sammen med skolens ansatte, hvor fokus var eftersyn af skolens 

værdier. 

Derefter hørte vi skolelederens beretning: 

En befrielsesberetning, som Birthe kaldte det, genetablering af skole fællesskabet efter corona. Alle er glade for de 

mere eller mindre normale forhold, som heldigvis har præget skoleåret. Stor tak til alle ansatte for indsatsen gennem 

corona, og til alle familier for at stå distancen i junglen af regler og forbehold. Se bilag. 

Bestyrelsen forelag det reviderede regnskab til orientering, det ser ud som ventet og rigtig fornuftigt, med et overskud 

på ca. dkk 500.000. Se bilag. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer & suppleanter: 

Følgende 3 medlemmer blev genvalgt: Bodil Pagh, Kasper Pihlkjær & Rikke Nørup, tilykke. 

Der blev valgt nye suppleanter, tillykke til: Sidsel Boll & Søren Freese. 

Vi hørte fremlæggelsen af tilsynserklæringen af Knud, som også blev genvalgt og fortsætter de næste 2 år. 

Der var ros til VF, skolen lever op til de givne forventninger, og som gammel Friskoleleder var Knud begejstret for at 

se, at undervisningen på VF består af både lejrbål og avanceret videoklip, lavet af eleverne i naturfagligt projekt. Se 

bilag. 

Der var et enkelt indkommet forslag fra bestyrelsen vedr. en vedtægtsændring. Se bilag fra indkaldelsen. Ændringen 

blev enstemmigt vedtaget. 

Bent fremviste undervisningsplanen for det kommende skoleår, hvor samling igen vil finde sted fra morgenstunden. 

 


