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Bestyrelsens årsberetning

Kære alle sammen! Tak fordi I er kommet i dag. Det er skønt at se ansigterne af de forældre, 
som jeg har haft glæden ved at være sammen med over de sidste mange år, og også de nyere 
ansigter og nye familier på skolen.

Som det hedder på telefonsprog: Vi undskylder ventetiden. En ventetid på afholdelse af denne 
generalforsamling, som vel at mærke har varet godt et par måneder. Det har, som I nok kan 
forstå, været lidt udenfor vores hænder…

Der er en gammel, kinesisk forbandelse, som hedder: ”Gid du må leve i spændende tider”.

Første gang jeg hørte det, tænkte jeg ”det er vel ikke så slemt – vi har alle sammen godt af lidt 
spænding i vores ellers kedelige liv”. Men efter den første halvdel af 2020, så tror jeg godt vi 
alle kan blive enige om, at resten af året gerne må vende tilbage til den kedelige, normale 
tilværelse vi alle havde før de begyndte at servere flagermus for gæsterne i Wuhan provinsen.

Den første halvdel af 2020 har nemlig været så omvæltende for skolens hverdag, at vi sagtens 
kunne glemme, at nuværende skoleår også inkluderer et efterår 2019. Det føles næsten som en 
helt anden tidsalder.

Denne beretning er så et forsøg på at trævle nogle af begivenhederne op fra det snart 
overståede skoleår – og hvad disse begivenheder har betydet for skolen.

Som lidt inspiration til denne tale har jeg bl.a. kigget igennem gamle referater fra tidligere 
bestyrelsesmøder, og jeg faldt over referatet for dette skoleårs første møde tilbage i starten af 
august sidste år. Det lyder næsten helt uskyldigt, de ting som optog vores opmærksomhed dén 
gang…

- Drøftelse af nyt udkast til bestyrelsens forretningsorden
- 40 års jubilæum den 17/8: planlægning af sidste detaljer
- Opfølgning på arbejdsdag den 10/8
- Og dét punkt, som har stået på alle mødereferater i snart en evighed: Ole Fly: 

status på ny hjemmeside!

Den gang i starten af skoleåret havde vi fornøjelsen af Axel Pallesen i bestyrelsen. Han kom ind 
som et særdeles frisk pust og satte ord og handling på ting, som vi ikke før havde sat så højt på 



dagsordenen og som vi måske burde: sikkerhedsforanstaltninger ved legepladsen, børnehuset 
og andre steder på skolen, en mere struktureret tilgang til driften af bestyrelsen og klarere 
fordeling af ansvar mm. Der skal lyde en stor tak til Axel for den tid, han har været med i 
bestyrelsen, og for de idéer, han havde sat i vores hoveder.

En af de ting, som optog vores tanker i bestyrelsen i løbet af 2019 var den store jubilæumsfest i 
august. Der blev ofret mange timer i bestyrelsen på at få festen op at stå: at bestille stole, borde 
& band, reklamere for festen på de sociale medier, arrangere salg af billetter, at få hjemhentet 
tilladelse fra både politiet og brandmyndigheder, blandt meget andet. Vi er så utrolig heldig her 
på skolen, vi har Sallings suverænt bedste madhold ”finere madlavning for mænd”, som består 
af et mere modent segment af Thises mandskab, som glad og gerne troppede op for at 
tilberede og servere maden for os. Uden jer på madholdet ville festen ikke have været den store 
succes som det blev. Og en succes blev det: Der blev solgt ca. 160 billetter, og både gamle 
elever, forældre, ansatte og andet godtfolk fra omegnen kom og gjorde aftenen til en 
mindeværdig oplevelse.

En anden lykkelig begivenhed, som fandt sted i slutningen af sidste år var, at skolekom langt 
om længe afgik ved døden. Jeg og de fleste af jer forældre kan sikkert huske hvor spændende 
det var at rejse tilbage i tiden til teknologien i 90’erne, hver gang vi skulle bruge platformen til 
enten at kommunikere med lærerne eller se, hvilke lektier barnet har for. Skolen er nu gået over 
til det noget mere moderne Office 365, hvor hvert barn nu har fået adgang til hele Office 
pakken, som blandt andet består af et program, som langt de færreste var bekendt ved på det 
tidspunkt, nemlig Microsoft Teams… At vi gik over til dette nye system allerede ved årets 
begyndelse og sørgede for at alle elever og lærere var godt kørende på platformen har vist sig 
siden hen at være usædvanlig god timing, da en anden uventet begivenhed senere i løbet af 
foråret 2020 viste sig på horisonten…

Det siges, at man bedst kan bedømme et menneske eller en organisation, når det befinder sig i 
en krise. Hvordan håndterer man nye, ukendte situationer? Løber man væk fra problemerne, 
eller løber man hen til problemerne for at prøve at løse dem?

Thise Friskole er en Grundtvigiansk-Kolsk friskole, med alt hvad det indebærer af fortællingens 
kunst, det fysiske og åndelige møde mellem folk, og inddragelse af både kroppen og sjælen i et 
barns dannelse og uddannelse. Og her sad vores elever så, kimet til deres skærme med et 
headset på, mens Ole, Bibi, Christian og de andre lærere kæmpede med at tilrettelægge en 
undervisning som reflekterede skolens værdier og elevernes behov. Efter min opfattelse må det 
næsten være de værst tænkelige betingelser for en Grundtvigiansk-Kolsk 
undervisningstradition. Men ikke desto mindre er det lykkedes for lærerne at kunne tilbyde en 
særdeles god onlineundervisning over Teams i den periode, det varede.

Jeg talte med Ole herom for nogle uger siden, og jeg spurgte ham ”hvad med de enten fagligt 
eller socialt svage elever – er det ikke væsentligt sværere at nå dem når det hele kører over 



Teams?” Hans svar var ganske interessant: ”faktisk omvendt – med Teams har man flere 
måder, man kan komme disse elever i møde på, når de har det svært, f.eks. med 1-1 Teams 
møder uden at de andre elever hører med. Man skal bare være klar over at de tekniske
muligheder findes”.

Ligeledes har jeg også været begejstret for, hvordan Thise Friskole har struktureret sin online 
undervisning af eleverne: alle dage er blevet til en slags ”fagdage”, hvor hver klasse arbejder 
med kun ét emne eller højst 2 emner i løbet af en hele skoledag. Den tilgang ser ud til at egne
sig fortrinligt til online undervisning, og tilbagemeldingerne fra eleverne og forældrene har kun 
været positive. Alt i alt får jeg det indtryk fra lærerne, at de erfaringer de har gjort sig med 
online undervisning de sidste måneder er noget, som skolen kan nye rigtig meget af fremover.

Om det drejer sig om undervisningen på skolen, eller pædagogernes aktiviteter ovre i 
børnehuset, eller tilrettelæggelse og planlægningen af de strikse rengøringsplaner, så kan jeg 
på vegne af bestyrelsen sige, at vi er fuldt ud tilfredse med hvordan de ansatte og ledelsen i 
Thise Friskole og Børnehus har løftet opgaven i denne – spændende – tid.

Én ting, som skolen dog ikke kan erstatte online, er idrætstimen. Jeg har hørt fra både lærere og 
forældre om, hvor meget eleverne savner idrætstimen, som må siges at være en del af rygraden 
af undervisningen på Thise Friskole. Forhåbentlig vil det næste skoleår give flere muligheder for 
dette.

Når vi kigger på de løbende udgifter og investeringer vi har foretaget os over det sidste år, har 
der været en del udgifter forbundet ved reparation og vedligeholdelse af bygningerne, særligt 
ovre ved børnehuset og i kælderen herovre på skolen. Men disse udgifter ville være noget 
højere, hvis vi ikke fik den fortsat store støtte og opbakning fra forældrene i forbindelse med 
vores arbejdsdage. Vi har desuden etableret i løbet af det sidste skoleår en ”forældrebank”, 
hvor der står ekspertise og kompetence på kontoen i stedet for kroner og ører. Hver forældre 
har fået til opgave at kradse ned på et stykke papir, hvilke aktiviteter man brillerer i: om det er at 
lægge fiser, ordne et tag, bage boller eller læse historier for børn, alle kan bruges! Så hvis du 
endnu ikke har fået skrevet dig ind i banken med dine særlige evner, så kan det ikke gå hurtigt 
nok med at få det gjort. Vi har allerede draget stor nytte af denne bank ved flere lejligheder.

Det kan ikke siges ofte nok: tak. Tak, fordi I vil bruge jeres fritid på at støtte op omkring skolens 
aktiviteter. Også en særlig tak til de familier og individer, som donerer et beløb hvert år til Thise 
Friskoles Venner. Som vi har forklaret før, hvis der er flere end 100 donationer om året, så 
indkasserer skolen en betydelig momsfritagelse, som skolens økonomi nyder rigtig godt af.

Med hensyn til økonomien, så har de tilstedeværende i dag fået udleveret et kopi af de vigtigste 
tal fra årsregnskabet for skolen. Til trods for de mange udgifter vi har haft i løbet af året, så har 
vi alligevel formået at komme ud af året med et lille plus. Dette kan især tilskrives ledelsen for 



skolen og børnehuset og dens ansvarlige styring af økonomien. Hertil skal der bl.a. lyde en stor 
tak til Inge Ditmer for det arbejde hun lægger i skolens drift.

Ét bestemt tiltag, som bestyrelsen har fulgt med spænding det sidste år, er tilblivelsen af skolen 
og børnehusets nye hjemmeside, som er blevet til i samarbejde med reklamebureauet Ole Fly. 
Jeg kan fortælle, at den nye, moderne hjemmeside, som også har en rigtig fin mobiludgave, er 
så godt som klar. Som Dan sikkert kunne fortælle mere om, så har der været noget vrøvl med 
nogle DNS adresser og gammel kode tilhørende Teknologisk Institut som har forhindret os i at 
flytte den nye hjemmeside over på vores gamle adresse thise-friskole.dk, så indtil videre hedder 
adressen på den nye side blot thisefriskole.dk. Efter alt det arbejde især Dan og Eva har lagt i 
dette, så er det glædeligt at vi snart når i mål. I må meget gerne aflægge besøg på den nye side 
– jeg kan fortælle, at der stadig er et par ”krøller” hist og pist, som skal glattes ud, men det ser 
bragende flot ud og vi glæder os rigtig meget til at dele det med jer.

Noget, som ikke nødvendigvis behøver at være nogen stor nyhed for jer, men er en stor ting for 
mig, er at jeg langt om længe træder ud af bestyrelsen. Når denne generalforsamling er 
overstået vil jeg tage min cowboyhat på og ride ud mod solnedgangen, helt fortrøstningsfuld 
over, at jeg efterlader en særdeles velfungerende skole og bestyrelse.

Dan – du havde færre grå hår, og jeg havde færre kilo om livet inden jeg trådte ind i bestyrelse, 
men trods årene virker du lige så engageret og optimistisk som da jeg startede. Det er især din 
optimisme, som smitter af på os andre og gør, at vi altid formår at se noget positivt i hver 
situation. Det har været utroligt givende at samarbejde med dig gennem årene. Tak er et fattigt 
ord for alt dét, du har givet skolen.

Og alle I andre i bestyrelsen: Ulla med dit kloge, behagelige væsen, Brian med de mange ideer
og masse af arbejdslyst, Rikke med dit gåpåmod og initiativrigdom, Mette Bro som er 
allestedsværende i skolens liv – om det er facebook, rengøringskoordinering, skoleklub eller 
nogle af de andre 117 ting du involverer dig i, Malene med dit gode humør og klogskab, I har 
alle sammen bidraget utroligt meget til denne skole, og jeg kommer til at savne jer hver især.
Der skal også lyde en kæmpe tak til Inger Toft, vores gamle referent som forlod bestyrelsen i 
løbet af skoleåret.

Der er ikke andet tilbage end at sige tak til alle jer fremmødte. Jeg håber at sommerferien og det 
efterfølgende skoleår bringer jer alle mange glæder.


