
Bestyrelsesberetning                                                                                                              

Thise 25.maj 2021 

 

Velkommen alle sammen, dejligt at det nu er muligt at vi kan mødes. 

Er stolt af at stå her og få lov til at fortælle om årets beretning for Thise friskole & 

børnehus, indtil nu har der kun været dygtige mænd med formandstitlen, så jeg har 

haft noget at leve op til. 

Da vi mødtes her sidste år, var der vist ingen af os, der regnede med at vi her et år 

efter, stadig skulle være underlagt en masse restriktioner. Når der er blevet sagt ”vi 

gør som vi plejer”, har jeg tit tænkt, skal der ikke snart fornyelse til – men må 

indrømme at jeg har skiftet lidt mening, nu må ”Plejer” godt komme tilbage.   

Det var tæt på sommerferien inden der var mulighed for at afholde 

generalforsamling i 2020, så fra det forgange skoleår er der ikke så meget at fortælle 

om i den her beretning. Sommerferien blev brugt til at få lavet små projekter - nok 

bedst af alle - så fik lærerværelset en tiltrængt makeover. 

For første gang i friskolens historie blev første skoledag skudt i gang - uden den 

hyggelige fælles velkomst i hallen sammen med forældre og bedsteforældre. Alle 

andre arrangementer hvor vi plejer at mødes på kryds og tværs har også samme 

fællesnævner: Aflyst pga. Corona. Det passer slet ikke til friskoleånden, hvor 

fællesskab og sammenhold er i højsæde. 

Årets ord i 2020 var samfundssind og det må man sige er blevet vist af alle, både 

børn, forældre og ansatte – alle har bare rettet ind, selvom det indimellem har 

været som i en jungle, at finde rundt i med krav og anbefalinger. Sidst i august fik vi 

prøvet beredskabet af, da vi får et tilfælde med Corona. Må sige at også der, kan 

man kun kan blive stolt over den opbakning der udvises. Forældre og ansatte 

udsatte middagslur og søndagskage og kørte både til Skive, Viborg, Holstebro, 

Thisted og Silkeborg for at blive testet. Heldigvis - især for den ramte familie – var 

det en falsk positiv. Dan – hvis der findes en IKEATEST for samarbejdsevne mellem 

skoleleder og formand – så bestod vi vist testen den søndag. 

Vi har som bestyrelse kun ros til hvordan ansatte og ledelsen tackler hele 

situationen i en Coronatid. I har været fantastiske til at finde på sjove input, for at 

fastholde de store elever i onlineundervisningen og gjort alt for at give de mindste 

klasser en hverdag, så tæt på normal som det har været mulig.  



Børnehuspersonale i kan også godt klappe jer selv på skuldrene - i gør et kæmpe 

stykke arbejde hver dag.  I en tid, hvor vi alle har skulle holde afstand, har i stået i 

første række til at give kram og tryghed til de skønne poder. Var så heldig at få lov til 

at deltage i tilsynsmøde og der var kun ros til jer – deres beskrivelse lyder: 

Vurderingen er, at Thise Børnehus er en institution som vægter og prioriterer faglig 

udvikling højt og opleves som velfungerende, solid og veldreven. 

Vi har over det sidste år haft gang i mange vedligeholdelsesprojekter, nogle lidt 

mere planlagte end andre. Vi havde inden for kort tid både vandskade i 

børnehavens og vuggestuens køkken – det blev startskuddet til at der blev sat gang i 

en totalrenovering af vuggestuens køkken med et fantastisk resultat til følge. 

Derudover er der blevet lavet ventilation både i børnehus og på skole, børnehuset er 

blevet hulmursisoleret og den gamle trappe er blevet fjernet og soklen er blevet 

pudset op. Desuden er hallen blevet skadedyrssikret. 

På bussiden har vi også haft nogle udfordringer, den hvide bus havde kørt de km den 

kunne rundt i Salling. Den blev skiftet ud med den større grønne bus. Her for kort tid 

siden begyndte den røde bus så at sende nogle faretruende røgsignaler, så endnu en 

bushandel måtte i gang.  

Trods masser af uforudsete udgifter både til vedligeholdelse, ekstra rengøring og 

toiletvogn m.m. så går vi alligevel ud med et overskud på ca.81.000 kroner, det 

skyldes ikke mindst det supergode og ansvarlige arbejde Inge og Dan gør for at styre 

økonomien. 

Som bestyrelse har vi også været udfordret i ikke at kunne mødes – vi skulle jo også 

pludselige lære at alt skulle foregå på teams. Lige nu arbejder vi på at lave årshjul, så 

vi ved hvem der gør hvad og en gruppe er ved at lave en plan for vores legepladser.  

Projekter i nærmeste fremtid er at der midt juni startes op på at installere et nyt fyr, 

Klaus arbejder med at igangsætte separatkloakering og op til sommerferien er 

planen at hallen skal efterisoleres.  

Visionen for fremtiden er at vi fortsat skal arbejde på at fastholde den gode tilgang 

til vores attraktive børnehus og skole. 

 

 

 



Vil slutte af med at sige kæmpe tak til 

 

- Alle ansatte og ledelse – i gør en forskel hver dag – tak for jer.  

 

- Forældre – vi er jer evig taknemmelig for jeres kæmpe opbakning til stedet, 

om det er til arrangementer, forældrerengøring, hjælp til 

renoveringsprojekter eller donationer, så støttes der altid op. 

 

- Bestyrelsen for gode input, jeres humør og arbejdsomhed. 

 

- Inge for din tålmodighed. 

 

- Dan – Tak for gode snakke også tak for din tålmodighed, når jeg kommer med 

alle mine spørgsmål. Tak for at jeg må følge jeres hverdag så tæt. 

 

- Tak til alle fremmødte. Håber vi snart ses igen til fælles arrangementer. 

 

- Rikke – du har valgt at træde ud af bestyrelsen, vi ønsker dig held og lykke på 

din vej. 

 

På vegne af bestyrelsen på Thise Friskole Mette Bro Sørensen 

 

Ledelsens beretning ved Thise Friskoles generalforsamlingen den 25. maj 

2021. 

 

Da jeg forleden aften, satte jeg mig ned for at skrive denne beretning, 

startede jeg med at gennemsøge min mentale harddisc for, hvad der var 

sket på vores skole og i vores børnehave det sidste år. Mange ting 

dukkede frem, men helhedsbilledet blev gang på gang forstyrret af ordet 

”Corona” og jeg kunne hurtigt konkludere, at lige som den omliggende 

verden, har Corona sat dagsorden for, hvordan vi har holdt skole og 

børnehus gennem det sidste år. Mange af de ambitioner og planer, som vi 



har haft med børnene, undervisningen og os selv er kommet i anden 

række i forhold til Corona. 

I august måned startede vi ellers skoleåret med de, måske naive, 

forhåbninger om, at alt næsten var som det plejede. Vi blev dog hurtigt 

klogere og med en stigende smitte kulminerede det hele i, at alt blev 

lukket fra december måned 2020 og langt ind i 2021, som I alle ved. 

Hvordan har det så været at holde skole med Corona og de restriktioner, 

som har fulgt med.  

For eleverne i 0.kl. – 4.klasses vedkommende, så har de været mere på 

skolen end de øvrige klasser. De var hjemsendt for en kortere periode og 

vendte derefter tilbage til en holdopdelt klasseundervisning, som ikke var 

det normale skema, men det regeringen kaldte et nødskema med færre 

timere og fag. 

For eleverne i 5.kl.  – 9.klasses vedkommende har undervisningen, siden 

december hovedsageligt været online over Teams. En underlig form for 

undervisningen, så kan have sine fordele, men bestemt også sine 

ulemper. For lærerne krævede det pludseligt en helt ny måde at 

forberede sig på, og mange nye spørgsmål rejste sig hurtige f.eks. 

hvordan opretter jeg grupper under Teams, skal eleverne have kamera på 

i hele timen, hvordan undgår jeg, at eleverne slukker for min mikrofon. 

For elevernes vedkommende krævede det en masse selvkontrol. De skulle 

nu være i skole hjemme fra deres værelse/hjem, hvor der var masser af 

forstyrrelser f.eks. hjemmearbejdende forældre, søskende, 

mobiltelefoner, kæledyr.  

På trods af udfordringer, lykkedes det med innovativ tænkning for 

lærerne at gennemføre mange gode undervisningstimer sammen med 

elverene. 

I løbet af foråret er alle årgange heldigvis vendt tilbage til skolen igen, og 

vi underviser nu efter et nødskema, som tilgodeser hovedfagene. 



Hverdagen er stadigvæk holdopdelt og de ældste elever testes to gange 

ugentligt for Corona.  

Men vi er sammen og vi nyder det. En skærm kan ikke afløse den 

interaktion, som man oplever i det fysiske møde. Vi udvikler os bedst og 

lærer mest i de fællesskaber, hvor vi er fysisk og mentalt til stede.   

I børnehuset har hverdagen ligeledes været præget af Corona – 

restriktioner. Først skulle børnene opholde sig udenfor det meste af 

tiden, samtidigt med, at man skulle sikre sig, at de ikke kom for tæt på 

hinanden. Det var selv sagt en næsten umulig opgave, da børn i den alder 

er umiddelbare og optaget af legen og det at undersøge den spændende 

verden, som omgiver dem. Med tiden er der heldigvis blevet slækket lidt 

på afstandskravene, så hverdagen er blevet nemmere for både børn og 

medarbejdere. Den største udfordring, som vi har haft i forhold til 

Corona- restriktionerne, har været forældrenes manglende adgang til 

vores børnehus. Det var været meget frustrerede for både forældre og 

medarbejdere, at man ikke har kunnet have den sammen kontakt 

omkring børnene, som man normalt har. Heldigvis har både forældre og 

medarbejdere imødekommet udfordringen og ringet eller skrevet en 

mail, hvis man fandt det nødvendigt. 

I forhold til det pædagogiske arbejde i børnehuset, har vi oplevet, at 

Corona – restriktionerne har begrænset os i at gennemføre, hvad vi havde 

planlagt. Meget af medarbejdernes tid er gået med at efterleve 

restriktioner - desværre. På trods af det kan vi bryste os med, at Skive 

Kommune igen i år har lavet en meget positiv tilsynsrapport, som viser, at 

vi lever op til de kommunale standarder. Specielt i forhold til vores 

sprogarbejde med børnene og forældrene er kommunens tilsynsførende 

meget begejstrede. 

Gennem det seneste år har medarbejderne arbejdet hårdt på at få 

implementeret ”den nye styrkede læreplan” i både børnehaven og i 

vuggestuen, men vi er slet ikke i mål endnu.  



Både i børnehuset og på skole har vi aflyst og udsat mange ting det 

seneste år. Nogle af tingene kan vi ikke gentage, men vi lover jer, at vi i 

fremtiden vil gøre, hvad vi kan for at indhente det forsømte. 

I min snak om Corornas indflydelse på vores hverdag det seneste år, 

synes jeg ofte, at jeg taler om begrænsninger og ikke opfyldte 

forpligtelser. Men er det slet ikke noget positivt, som jeg kan fremhæve? 

Jo, jeg tænker, at vi kan lære meget af den seneste tids nedlukninger og 

begrænsninger. Jeg oplever, på trods af vores begrænsninger, en meget 

mere afslappet holdning hos mange mennesker. Før havde vi ofte mere 

travlt med andre mennesker end med os selv. Nu oplever jeg en større 

nærved, hvor vi har fået øjnene op for, hvad der egentligt er vigtigt, 

nemlig os selv og vores nærmeste. Vi er nok blevet rystet lidt i vore 

værdisæt. Hvad der var vigtigt for os før, er måske ikke så vigtigt længere 

eller også er det blevet mere vigtigt.   

På skolen og i børnehuset har vi også gjort os mange gode erfaringer.  

I børnehuset har vi lært meget om grupper, gruppedynamik og 

vigtigheden af at kunne differentiere. På skolen har vi erfaret, at 

opdelingen af undervisningen i moduler og en kortere skoledag har en 

positiv effekt på både bør og ansatte. Sådan kunne jeg blive ved, vi har 

reflekteret meget over det seneste år og er godt i gang med at få de gode 

ting videreført til tiden efter Corona. 

Endeligt er det værd at bemærke, at både skolen og børnehuset har haft 

en markant søgning gennem det seneste år og mange nye familier er 

kommet til, om det skyldes Corona og de tanker, som det har sat i gang 

hos folk, ved jeg ikke, men jeg er stolt over den opmærksomhed vi får, fra 

hele Salling.  

Ser vi nærmere på fremtidens Thise friskole og børnehus, så kan jeg love 

jer, at vi arbejder stenhårdt på at lave et godt og spændende pædagogisk 

tilbud til alle vores børn.   



Bestyrelsen har i sin beretning været inde på nogle af de initiativer, som 

de arbejder på at realisere, og det glæder vi os meget til. 

Endeligt vil jeg gerne sige tak til vores lokale samarbejdspartnere, som 

altid støtter os og tænker os ind i deres hverdag.  

Tak til bestyrelsen, som ligger mange frivillige timer i skolen og i 

børnehuset. Jeres ekstra indsats gør en stor forskel for os alle. 

Tak til mine kollegaer i børnehuset, på skolen og fritteren. I gør en kæmpe 

indsat i hverdagen. I har alle hjertet på det rette sted og ved, hvad der er 

vigtigt for vores børn. Tak for jeres ekstra indsats i dette Corona år. 

Tak til vores rengøringshold, som består at både forældre og børne. I har 

løftet en stor opgave i år.   

Tak til vores forældre, bedsteforældre for lån af jeres meste dyrebare, 

jeres børn/børnebørn. Vi tilbringer flere timer med dem, end I selv gør i 

hverdagen, så vi lover jer, at vi gør alt, hvad vi kan for, at de trives og 

udvikler sig, som fantastiske individer. 

 

Tak for i år. 

Skoleleder Dan Otkjær. 

   

 

 

 

 

 

       



  

       

 

 

 

Generalforsamling. 

Den 25. maj 2021 kl.17.00 

  
1. Valg af dirigent og referent.  

Ref.: Maria. 

Dir.: Lars. 

 

2. Beretninger:  

Bestyrelsesformand aflægger beretning. 

Se beretning 

  

Skolelederen aflægger beretning.  

Se beretning. 

 

Spørgsmål: 

 

Skal der ansættes mere personale i børnehuset med det stigende børnetal? 

Vi ansætter personale i forhold til de stigende børnetal. Som børnehus ligger vi højere 

end den kommunale normering. 

 
Friskolens tilsynsførende aflægger beretning  

 

Fremlægges ved Karin. Karin har kun været her en dag grundet corona, hun vil gerne 

have en dag mere før hun kan aflægge rapport, derfor kommer hun i slutningen af 

Maj. Rapporten plejer at ligge på hjemmesiden allerede nu, men den kommer. 

Børnene bliver set og hørt på Thise Friskole, og undervisningen er af høj faglighed og 

står mål med de kommunale folkeskolers niveau.  

 

 

 

 

 



3.Regnskabet forelægges af kasserer.  

 

Regnskabet er godkendt.  

Vi har et fint overskud. 

Coronaen har gjort sit til at omkostningerne er lavere til trods for renoveringerne. 

Den større stigning af omkostninger i 2021 har været pga. anskaffelse af nyere bus. 

 

Spørgsmål: 

Hvad dækker langfristet gæld over? 

Indefrosne feriepenge ligger som en stor post i den langfristede gæld. 

 

 

4. Valg til bestyrelse/suppleanter.  

De fire kandidater skal der stemmes om. 

Ulla Linde genopstiller. 

 

Der skal vælges to til bestyrelsen. 

De to der får flest stemmer, går i bestyrelsen, den med tredje flest vælges som 1. 

supp. Fjerde flest stemmer, 2. supp. Osv. 

 

På valg er Rikke Pedersen og Ulla Linde  

Rikke har valgt at træde ud af bestyrelsen. 

 

Ulla og Tage er valgt til bestyrelsen. 

René er 1. supp. 

Klaus er 2. supp. 
 

5. Indkomne forslag.  

Ingen 

 

6. Eventuelt. 

Vi bliver den første skole i landet, der får en vækstcontainer, hvor det kan dyrkes 

friske grønsager i jord, uden bakterier. 

Containeren skal passes af eleverne og to lærere. 

Containeren er ment som læring til eleverne, den er højteknologisk. Mere om den 

kommer senere. 

 

Der ser endelig ud til, at der kommer en cykelsti fra Sundsørevej til skolen 

 

Vi håber at få flytbare klasseværelser, som kan flyttes ud, hvor der er planlagt 

undervisning f.eks undervisning ude i skoven. 



Håbet er at den nederst af sportspladsen kan bruges som værested med de flytbare 

klasseværelser.  

 

Bestyrelsens arbejde: 

Det kræver fonde som skal søges, og det er en dyr omgang, så det kræver nogle 

penge. Derfor skal historien fortælles, guldkornene skal highlightes. 
 

 

 


