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Thise 27/4-2022 

 

Velkommen til jer alle sammen.  

Nu lykkes det endelig at vi kan holde en generalforsamling på normalvis uden 

udsættelse og en masse restriktioner. Vi er glade for i er mødt op, for at høre om årets 

gang på Thise friskole og børnehus. 

Det ville være dejligt, hvis man kunne starte beretningen uden at nævne Corona, men 

det har jo været en stor del af hverdagen indtil for nylig. Nu er vi fri - men er alt så 

ved det gamle? Nej ikke helt… 

Vi skulle lige finde hinanden igen og lære at være sammen på ny – det gælder både 

børn og voksne. Der er ingen tvivl om, at det har været en hård tid for alle og det 

kræver fortsat tid og kræfter at komme tilbage i et godt spor. Men med fælles hjælp er 

alle godt på vej. 

Fra bestyrelsen er der kun ros til alle ansattes indsats i det forgangne år. Vi møder 

altid et glad og imødekommende personale, men vi ved også, at de sidste par år har 

været fulde af udfordringer, I har virkelig knoklet. Men I har gjort det godt - med 

professionel faglighed og levet op til vores værdier om tillid, tryghed og nærvær. I 

har givet vores børn alt den omsorg, som de har brug for. 

Heldigvis er det nu igen muligt at genoptage alle vores savnede traditioner – det 

startet ud med et brag af en musical – det var så flot udført og gav oveni de unge 

grobund for nye venskaber og en masse på den sociale konto. Flere er fuldt efter – 

skolefest – påskejagt m.m. – vi glæder os til mange flere arrangementer sammen med 

børn, ansatte og forældre. 

Årets tilsyn fra Skive kommune gav igen kun ros til vores børnehus og personale og 

et lille udpluk lyder således: Thise Børnehus opleves som en velfungerende og 

veldreven institution med en reflekteret og professionel personalegruppe.  Thise 

Børnehus har en spændende, flot og pædagogisk velovervejet indretning af 

rum/læringsmiljøer. Det kan man kun blive stolt over at modtage, I har fået lavet en 

fantastisk og spændende indretning – hvor der er mulighed for masser af læring og 

brug af fantasien. 

Når fællesskab og samarbejde skal styrkes - er det bedste sted at starte - altid at se 

indad. Hvad er godt eller skidt – hvad fungere – hvad gør ikke. Det er I fantastiske til 

at arbejde med i hverdagen. Det vil vi også gerne lære af, så bestyrelsen inviterede 



derfor i marts - alle ansatte til BUS-møde (En forkortelse af bestyrelses 

udviklingssamtale). Sammen skal vi finde friskoleånden anno 2022 og i fællesskab 

hjælpes ad med at vise udadtil hvilket fantastisk tilbud vi har og tiltrække nye 

familier. Det første var et godt og konstruktivt møde, hvor rigtige mange ideer kom 

frem og flere af dem, er sat i værk eller bliver arbejdet på. En af ideerne - som i 

allerede nyder godt af - er at fredagsbrevet er tilbage. Fremadrettet vil vi arbejde 

sammen i grupper, blandet på tværs af skole, børnehus og bestyrelse. Vi vil sige 

kæmpe tak til personalet for, at I vil bruge jeres dyrebare fritid sammen med os i 

bestyrelsen og selvfølgelig også sammen med jeres skønne kollegaer. Til hverdag er 

vi jo delt op – så det betyder bare så meget at vi også har noget, som vi alle er fælles 

om og tager ansvar for. 

Som noget nyt, deltog vi i forårsmessen som blev afholdt i Durup hallen. Det var en 

rigtig hyggelig dag og der var stor interesse for vores stand. Rigtig mange 

tilkendegav at de tit så den grønne bus – men de fleste var overraskede over, hvor 

langt omkring busserne egentligt kommer. Vi har fået forstørret et kort over Salling 

og markeret hvor vores busser kører – den havde vi med, så folk kunne studere den. 

Fakta er at de kører ca. 202 km hver dag og henter 28 børn. 

 

Af forbedringer i årets løb, har vi fået nyt fyr, lavet kloakseparering og 

parkeringspladsen er blevet lavet. Der er kommet nye legehuse, ”guldgraverbane” og 

gynger til legepladserne. I børnehuset arbejdes der stadig med læringsmiljøerne. Flere 

steder er der blevet malet og sidst men ikke mindst, så er projekt skolegård skudt i 

gang, en større omgang som nok skal blive supergodt, når det er færdigt. Sandkassen 

er rykket og flagstangen er flyttet derom, så alle kan nyde flaget, når det er hejst. 

Meningen er der bl.a. skal laves et område med fliser og lægges et nyt lag grus på. 

Intet af dette har været mulig, uden den kæmpe hjælp vi får fra jer forældre – så 

tusinde tak for jeres opbakning. 

I august kunne vi fejre Dans 20-års jubilæum på skolen, eller rettere vi tillod os at 

lave surprise – for den beskedne mand - mente ikke der skulle gøres noget ud af det. 

Du brænder virkelig for Thise friskole & børnehus og er stedets motor, så vi håber du 

er klar på mindst 20 år til. 

På økonomisiden ser det igen i år tilfredsstillende ud, vi går ud med et flot overskud - 

godt og ansvarlig styret af Inge og Dan. 

Der bliver brug for dem, for knap så godt se det ud i det kommende år. Noget som vi 

ikke selv er herre over er, at der er faldende børnetal alle steder – det gør at vores 



indtægt falder og på det grundlag har vi - gældende fra næste skoleår - være nødsaget 

til at reducere i lærerstaben med 1,3 årsværk. En rigtig træls situation, som betyder at 

Susanne bliver sat ned i tid og vi må sige farvel til Bibi. Til hende siger vi 1000 tak 

for indsatsen gennem årene, du vil blive savnet og vi ønsker dig al muligt held og 

lykke på din videre færd. 

Vores vigtigste fremtidsplaner er at få rystet posen, se fremad og at blive endnu bedre 

til at få fortalt den gode historie – så forældre ser os som et helt naturligt valg, når de 

vil give deres børn det bedst mulige tilbud.  

 

Vil slutte af med at sige TAK til: 

Ansatte - I passer godt på vores guld og giver dem trygge rammer. Tak for jer. 

Buschauffører/pedeller – uden jer var det ikke muligt at få alle børnene hertil, så stor 

tak. 

Forældre – Tak for den opbakning I altid giver om det er til arbejdsdag - 

arrangementer - donationer – rengøring – indsamling til lejrture og meget andet. 

Bedsteforældre/lokalbefolkningen – Tak for jeres støtte og opbakning 

Bestyrelse - Tak for alle jeres ideer og gode humør. Det er altid en fornøjelse at være 

sammen med jer. 

Dan – Tak for samarbejdet  

Arne – Som har valgt at gå på pension, tak for din indsats gennem årene. Selvom du 

tit har bandet mig langt væk, så vil du alligevel blive savnet. 

Tak til jer alle som er mødt op i dag. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Mette Bro Sørensen 

 

 

 

 



Skolelederens beretning for Thise Friskole og børnehus 2022. 

Et år på Thise friskole og i Thise Børnehus er er fyldt med mange forskelligartede 

aktiviteter. Det er de daglige rutiner, som fylder mest, men de kendte og faste 

traditioner lyser også op, lige fra den forventningsfulde velkomst til nye elever/børn 

og, til det glædelige, men også vemodige, farvel til vores afgangseleverne op til 

sommerferien.  

Og så alt det der ligger imellem; ture i teateret, biografen, til stranden, i skoven, 

juleklip, påskefrokost, arbejdsdag, emneuge, lejrskoler m.m.  

Skolen og børnehuset er her jo først og fremmest for børnenes skyld. Der arbejdes 

hver dag hårdt og passioneret for at give vores børn den bedst mulige hverdag 

indenfor de værdier, som vi synes er vigtige – “ Vi vil give vores børn appetit på liv 

og læring” med udgangspunkt i god trivsel, tillid, åbenhed, mangfoldighed og 

anerkendelse.  

Det er de værdier vi altid navigerer efter i alt, hvad vi foretager os.  

Men vi er alle en blandet flok, med forskellige baggrunde, jobs, holdninger, politiske 

overbevisninger, familiestrukturer osv. Derfor har vi også forskellige indfaldsvinkler 

til, hvordan vores børns skole og børnehus skal være. Det kan give anledning til 

mange gode diskussioner og overvejelser om, hvordan vi driver og udvikler skolen og 

børnehuset.  

Det afspejler mangfoldighed og er med til at forme vores institutioner i fremtiden. 

I løbet af det sidste år har skolens medarbejdere og bestyrelse kastet sig over, hvordan 

vi fortæller andre folk om vores skole og pasningstilbud. Vi har allerede afholdt et 

BUS – møde, bestyrelsens udviklings samtaler, hvor vi i grupper har diskuteret, 

hvordan vi gør os mere synlige for andre familier end vores nuværende. 

Vi skal have andre til at få øjnene op for, hvilket pædagogisktilbud vi har og give 

dem lyst til at være en del af vores fællesskab. Heri ligger fremtiden for vores 

institutioner. Jeg håber også, at I, kære forældre og venner af skolen, vil være med til 

at brede budskabet og fortælle den gode historie. 

  

 

 

 



Corona  

Jeg havde lovet mig selv ikke at nævne Corona, men nu gør jeg det alligevel. Ikke 

fordi jeg vil fremhæve alt det dårlige, som det har medført, men i stedet fremhæve, 

hvilke gode ting, det har ført med sig.  

Generelt tror jeg, at vi gennem de seneste to år er blevet bedre til at passe på 

hinanden og forstå hinanden. Vi har måske fået en større tolerance for andre og mere 

empati. Ikke fordi vi ikke havde det i forvejen, men vi er måske blevet mere bevidste. 

Måske er vores egen oplevelse af verden og os selv i den blevet ændret, jeg tænker, at 

mange har genovervejet deres prioriteter m.m. 

I børnehuset og på skolen har epidemien også gjort, at vi har revurderet vores 

hverdag og daglige gøremål. Det har medført en del ændringer og generelt en større 

spørgelysten inde i ”Hvorfor gør vi det?” og ”Kan vi ikke gør det på en anden 

måde?”   

Af større ændringer vil jeg gerne fremhæve vores ændrede skoledag, hvor vi har valgt 

at dele skoledagen op i tre moduler fremfor enkelttimer, samt slutte vores skoledag 

kl. 14.00 for alle elever.    

Den pædagogiske hverdag. 

I det seneste år har vores kerneydelser som sædvanligt været pædagogik, læring og 

trivsel. Alle tre områder gennemsyrer vores hverdag både i skolen og i børnehuset. 

I børnehuset har vi arbejdet med implementeringen af den styrkede læreplan, og det 

går stille og roligt fremad. Vi har haft en skærpet indsats på at løfte vores 

pædagogiske indretning af børnehuset, så det skærper børnenes nysgerrighed og lyst 

til læring.  

Til vores årlige tilsynsmøde roste og anerkendte kommunen vores pædagogiske 

arbejde med den styrkede læreplan. Et arbejde, som er en ongoing proces. 

På skolen har vores nye opdeling af skoledagen i moduler været en spændende 

pædagogisk udfordring. Lærerne har nu skulle forberede deres undervisning, så den 

blev endnu mere alsidig og spændende. Umiddelbart tænker jeg, at opdelingen i 

moduler har været en pædagogisk succes. 

 

 

 



Fremtiden: 

I den sidste del af efteråret og i dette forår, har vi kørt med overbemanding på skolen. 

Vores elevtilslutning til indeværende skoleår og kommende skoleår har desværre 

været mindre end ønsket. Dette har haft den konsekvens, at vi blev tvunget ud i en 

personalereduktion på skolen. Lærerne blev orienteret om reduktionen i begyndelsen 

af kalenderåret, og processen resulterede i en aftale med Bibi om at ophøre 

samarbejdet. Det er aldrig rart, når vi skal sige farvel til nogen, og i den forbindelse 

vil jeg gerne takke Bibi for sin store indsats for vores børn, forældre og skole. Vi vil 

komme til at savne hende, og vi ønsker hende held og lykke i fremtiden. 

Medarbejderreduktionen var som sagt et resultat af, at vi har et faldende børnetal. 

Dette fald er generelt over hele kommunen, og ikke fordi folk vælger os fra. 

Tværtimod forventer vi, at 14 nye elever starter i vores 0.klasse til august. 

Konkurrencen om børnene bliver kun større og støtte, men jeg er af den 

overbevisning, at vi sammen sagtens kan tiltrække det nødvendige antal børn til, at 

vores institutioner kan sikre sig mange år endnu. 

Endeligt vil jeg gerne takke. 

Alle de ansatte på Thise friskole og i Thise Børnehus. I gør en fantastisk indsats og 

tænker på vores børn, som var det jeres egne. 

Takken gælder både for de ekstra timer der er lagt og for fleksibiliteten, men også for 

den enorme kreativitet, I har udvist. 

Jeg vil også gerne takke de mange forældre/venner/bedsteforældre, som støtter op og 

giver en hånd med på skolen og i børnehuset, både når der skal bages, når der er 

arbejdsdag, når der er lejrskoler, eller andre praktiske opgaver, som skal løses. Men 

også stor tak til jer der er mødt op i dag. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for den ekstraordinære 

indsats og for vores mange gode diskussioner, gode grin og hyggeligt samvær.  

Skoleleder  

Dan Otkjær 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


