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Bestyrelsens beretning. 

Øster Åby Friskole 2019 i ord – det er væsentligt mere spændende at komme på 

vores skole og i Tryllefløjten og opleve børnenes glæde ved at være og lære 

sammen, hvad skolens og børnehavens engagerede og dygtige undervisere hver dag 

forbereder af viden både teoretisk og praktisk, og på en motiverende måde 

inddrager vores børn i at tilegne sig den viden. 

Og ikke kun faglig viden. I lige så stor grad viden om og til at blive et alsidigt, 

selvstændigt tænkende individ, der kan agere med og respektere andre individer og 

derigennem udvikle sig til et helt menneske, som er noget og ikke blot bliver til 

noget. Denne tilegnede viden til selvstændig tankegang viste vores børn gennem 

den store iderighed, der kom til udtryk i emneugen om FN´s verdensmål. 

Børnenes trivsel med hinanden og skolens personale bliver sat i fokus på 

Trivselsdagen. Desuden var emneugen op til sommerferien og nogle fælles timer i 

det fri på sportspladsen ved Skåruphallen i starten af skoleåret aktiviteter på tværs 

af klasserne. Særdeles givtige dage for alles velbefindende og kendskab til hinanden 

den øvrige del af året. 

Vi har 203 børn på skolen og hertil ca. 35 børn i Tryllefløjten. 

Der er afsat ressourcer til at vores medarbejdere kan samles til pædagogiske dage 

for i fællesskab at arbejde med et emne. 1. februar var det IT-strategi og brugen af 

og færden på digitale medier. Derudover har Tryllefløjtens personale haft en 

pædagogisk weekend om den styrkende læreplan og dagtilbudsloven. Grundlag for 

børnehavens virke og drift. 

Tryllefløjtens deltagelse i ”Sang Glad”-projektet fungerer godt og den 30. august 

blev børnehaven i forbindelse med Den Store Sangfest certificeret som SangGlad-

institution og fik et fint bevis overrakt. Sangen kan bygge bro mellem generationer 

og give samhørighed og fællesoplevelser. 

Fællesoplevelser prægede i stor grad forældredagen, som fremadrettet er flyttet til 

den 3. lørdag i september. Det gav mulighed for udendørs aktiviteter. En god dag 



hvor I forældre var sammen med vores børn og hinanden under afslappede forhold. 

En dag, der er med til at styrke sammenholdet på tværs i den enkelte klasse. 

I april besluttede byrådet, at alle børnehavebørn, der skal begynde i skole efter 

sommerferien, fra og med den 1. april 2020 skal i forårs-SFO/førskole. På vores skole 

har vi døbt den ”Tværfløjten”. Det betød, at vi måtte igangsætte en proces med 

nyindretning af lokalerne i den eksisterende SFO-bygning. Der blev nedsat en 

arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, og de nåede 

sammen frem til en væsentligt bedre udnyttelse af de arealer, der er til rådighed, 

samtidig med at personalets ønsker blev tilgodeset. Begrebet intiligente 

kvadratmeter opstod. Nyindretningen har samtidigt haft et mere roligt miljø som 

sidegevinst. Stor tak til arbejdsgruppen og de forældre, der gav en hånd med i 

byggeriet. 

Og ikke mindst tak for en kæmpe arbejdsindsat fra SFO-personalet og vores meget 

arbejdssomme pedeller, Jan og Bo. 

Jan og Bo formåede sideløbende at renovere 5. og 6. klasse, samt mellembygningen 

med blandt andet ny LED-belysning og lyddæmpende tiltag til stor glæde for elever 

og lærere. Undervisningen kan nu foregå i et mere tåleligt lydniveau. 

Desuden fik Jan og Bo tid til at renovere skolens kontor med ny indgang til depotet 

med diverse maskiner, samt nyt inventar så Elsebeth kunne få et bedre overblik over 

mapper m.m. 

Elsebeth og skolens ledelse, Per og Merete, har god kontrol med skolens økonomi, 

som forbedres betragteligt for hver måned. I oktober var der indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling med henblik på at give bestyrelsen mulighed for at 

optage lån til blandt andet ombygning af SFO-en. Dette har endnu ikke været 

nødvendigt. Vi har i stedet omlagt det eksisterende lån til lavere rente og 15 års 

løbetid. Samtidig fik vi forhandlet bedre lånebetingelser i Andelskassen. Alt i alt ser 

skolens økonomiske fremtid lys ud, så vi stadig kan tilbyde personalet 

efteruddannelse og øget støtte til de børn, der har behov for det. Det har været et 

ønske fra Jer forældre, og det betyder samtidig en bedre normering end på 

tilsvarende skoler. 



Den bedre normering har vi ligeledes i Tryllefløjten. Noget der har været prioriteret 

fra børnehavens begyndelse. Det giver følgelig personalet mulighed for at give 

børnene en rolig hverdag og samtidig mulighed for at lave aktiviteter i mindre 

grupper udenfor børnehavens område. 

I løbet af 2019 har vi sagt goddag og farvel til forskellige medarbejdere. I SFO-en har 

vi ansat Christian Carlsen og Thore Høj. På lærersiden gik Asta Nielsen på barsel i 

juni og efter sommerferien blev Vicki Boysen og senere Hjørdis Nørregaard ansat. I 

Tryllefløjten blev Heidi Ulrich ansat og Anna Skovgaard stoppede med årets udgang 

for at begynde at studere. Alle har bidraget med eller tilført nyt gennem deres 

ansættelse. 

Hvert år arrangeres der på landsplan forskellige undervisningsrelaterede 

konkurrencer for forskellige klassetrin. 6. og 7. klasse deltog i den internationale 

matematikkonkurrence ”Kænguruen”. 7. klasse vandt den danske udgave foran 739 

andre klasser. I efteråret deltog 8. klasse i ”Ungdomsparlamentet og det resulterede 

i, at 3 unge mennesker fra 8. klasse skulle repræsentere klassen og vores skole ved 

et arrangement i folketinget, hvor de skulle fremlægge deres lovforslag om 

obligatorisk tilmelding til donorregistret. Flot klaret af 7. og 8. klasse. 

Vi er nu nået til 2020. Det betyder, at Vision 2020 skal afløses af en ny vision. Vision 

2025. Hvad skal den hedde, hvad skal den sigte imod? Bestyrelsen og 

medarbejderne har ved forskellige møder, blandt andet en pædagogisk aften i 

oktober, arbejdet meget konstruktivt med et oplæg til en ny vision. Vi har blandt 

andet brugt Vækstmodellen, som alle medarbejdere har været på kursus i. Det er et 

godt redskab til udviklingsarbejde og samtale. Det var hensigten, at dette oplæg 

skulle være fremlagt på generalforsamlingen 2020 for Jer forældre, så I kunne 

bidrage med Jeres ønsker og ideer, som det skete forud for den endelige 

udformning af Vision 2020. Dette må vi udskyde til efteråret, hvor vi vil arrangere en 

aften for forældre og medarbejdere med mulighed for at arbejde videre med Vision 

2025. 

Vores skole har en aktiv støtteforening, som ved forskellige aktiviteter for indsamlet 

penge til gavn for vores børn. I 2019 har foreningen givet ca. 30.000,- kr til 

drikkevandskøler, varmepumpe og lysanlæg. Sidstnævnte blev taget i brug ved årets 



skolekomedie, som sammen med forårskoncerten er 2 større arrangementer på 

skolen. Stort tak til støtteforeningen for deres indsats. 

På bestyrelsens vegne takkes alle for at bidrage med det hver i sær har mulighed for. 

Venlig hilsen 

Søren Hansen 

Formand for bestyrelsen 


