
Årsberetning 

Stigende elevtal, nye ansatte, god start på 2016 

Det er med stadig ydmyghed vi kan konstatere, at elevtallet på Aller Friskole er i en 

særdeles positiv udvikling. Januar 2015 var vi 83 elever. I januar 2016 blev elev nr. 

100 meldt ind og siden da er søgningen intensiveret 

Ligesom nye elever skal prøve at gå på skolen, for at se om skolen er noget for dem, 

bruger lærerne også prøveperioden til at vurdere om vi kan tage eleven ind. 

Mangfoldighed og tolerance skal være et bærende element, når elevtallet øges så 

hurtigt – Det er essentielt, at der ikke bliver delt i ”vi” og ”de” blandt nytilkomne og 

gamle elever. Den positive ånd der eksisterer på Aller Friskole, hvor elever passer på 

hinanden uanset alder og køn, skal videreformidles. Dette er et krav til både gamle 

og nye børn og forældre..  

Det er netop også det jeg hører blandt nye forældre, og det glæder mig når forældre 

fortæller at deres børn er blevet modtaget med hej, velkommen, hvad hedder du og 

vil du ikke være med til at lege.. 

Vi ved at det trækker store veksler på lærerne, når det høje 

undervisningsengagement bibeholdes, samtidig med at nye elever sluses ind. Der 

skal igen lyde en kæmpe ros og tak til lærere og personale for deres KÆMPE 

arrangement.  

 

Når det så er sagt, vil jeg gerne pointere, at jeg finder det beklageligt, når det ikke 

fungerer på naboskolerne, da det altid vil have børn som tabere. Så vi er ikke 

skadefro. 

Vi er afhængig af de kommunale skoler og de er af os. Aller Friskole vil gerne 

betragtes som et legitimt tilvalg, for de elever/forældre der ønsker sig nogle andre 

prioriteter med tryghed, læring og overskuelige hold som nøgleord. Og der er plads 

til os alle. 

 



Netop overskuelige hold betyder også, at vi har haft en række ansættelser det 

seneste år. 

Til er kommet; Sekretær Hanne Sørensen, lærer Gertrud Jensen og lærer Kristian 

Hoff – velkommen til jer. Når vi ansætter nyt personale, bestræber bestyrelsen sig 

altid på at sidde med.  

 

Vi prioriterer stadig kvalitet i undervisningen som vi bl.a. mener, at vi får gennem et 

loft over gennemsnitlige antal elever pr. hold. Derfor vil vi også fremadrettet følge 

udviklingen i elevtallet nøje, for at kigge på næste nyansættelse. 

Til et velkommen hører også et farvel, og vi vil derfor gerne sige farvel og tusind tak 

for en fantastisk indsats til vores allesammens original; Niels Jørgensen. Du har på 

din helt unikke måde formået at bringe læring til vores børn i xxxx år. Tak for det. 

 

Vores Faglige niveau på Aller Friskole, kan også følge med kommunes øvrige skole, 

og som man kunne læse i JV i august, kommer Aller Friskole ud med Kolding 

kommunes næsthøjeste eksamensgennemsnit. Det må siges at være godkendt. Men 

igen er vores væsentligste faglige målestok, at vi formår at flytte hver enkelt elev 

maksimalt, ud fra elevens potentiale.   

 

Jeg vil nu kort berøre de emner, som vi i bestyrelsen i øvrigt har arbejdet med. 

Økonomiudvalg  

Jeg vil gerne starte med at sige en særlig Tak til økonomiudvalg for at have hjulpet 

Hanne så godt fra start. Og ikke nok med det fandt I også lige overskud til at tage 

tilbud hjem på revision og så lige skifte revisor. 

 

 

 



Vedligeholdsudvalg 

Vi arbejder videre med gradvist at komme igennem vedligeholdspuklen, og det 

skrider fremad. I efteråret og fik SFO´en ny beklædning, og for nyligt kom der nye 

vinduer i omklædningsrummene.  Den gamle garage er brækket ned, og planen er, 

at der skal etableres udeundervisningsområde her. 

Og så lige en opfordring - Kom og vær med – det er bare super hyggeligt, og måske 

specielt for nye forældre, er det en god måde at komme i snak med andre forældre.   

Festudvalget 

Sommerfesten 2015 med middelaldertema, blev igen en succes, og vi gentager 

succesen lørdag d. 18. juni igen. Nu med mindre tivoli og mere middelalder… 

Busgruppen:  

Vi gennem den seneste periode været på jagt efter en afløser for det blå lyn af en 

gammel DAB bus. Vi er helt klar over hvad vi ønsker os; en nyere driftssikker og 

økonomisk bus. Men som i enhver husholdningsøkonomi eller finanslov skal der 

afsættes penge til flere områder på samme tid. Vi har som tidligere nævnt en 1. 

prioritet i form af kvalitet i undervisningen. Der arbejdes fortsat på en anden 

løsning.   

 

Opsang 

Vi slutter i skrivende stund i omegnen af 115 elever – og vigtigst af alt med positiv 

stemning omkring skolen.  

Vi bruger rigtig meget tid på at diskutere niveau, trivsel og omgangstone på skolen.  

Børn er børn og det kan ikke altid undgås, at der kommer gnidninger – også på Aller 

Friskole.  

Det afgørende er, hvordan vi som forældre støtter op om vores børn og fælles 

løsninger. Samspil mellem Forældre og stamlærere er i den sammenhæng 

afgørende, og det er vitalt, at forældre agerer løsningsorienteret ved at rette 



henvendelse til stamlæreren, der efterfølgende kan tage fat i implicerede elever, 

forældre. 

Og hvis noget ikke er forløbet hensigtsmæssigt, så dykker vi fra bestyrelsen og 

ledelsen ned i det og får taget hånd om det. Måske vi kan lære af til en anden gang. 

Husk i øvrigt vores Ris og Ros mail, der er den direkte linje til bestyrelsen.  

 

Tak til ledelse, lærere og ansatte i øvrigt. 

Tak til støtteforeningen – det er blevet til klaver, flere Ipads, møbler og mange andre 

ting til gavn og glæde for vores børn. Tak for flotte initiativ med at male SFO´en 

indvendigt. 

Tak for kæmpe opbakning fra forældre både i dagligdagen, til arrangementer og 

arbejdsaftener 

Tak til ASU&B for nyt stakit ud mod vejen og i øvrigt rigtigt positivt samarbejde. 

På bestyrelsens vegne 

Jens Schultz 

 

 


