Referat af generalforsamling onsdag den 18. april 2018 på Udefriskolen
Uffe Strandby byder velkommen, der er 38 fremmødte til generalforsamlingen.
1. Velkomstsang
Aftenen indledes med fællessang: ”Det bedste jeg ved”.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jes Lauritsen som dirigent og forslaget godkendes af generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og tager fat på dagsordenens
punkter.
2. Valg af referent
Tina Kirk Johannesen vælges.
3. Valg af 2 stemmetællere
Henriette Nørgaard og Peter Chapman vælges.
4. Rapport om eksternt tilsyn fremlægges
Tilsynsrapporten i sin fulde længde kan læses på skolens hjemmeside.
Anders Langskov indleder med at bemærke, at det altid er en fornøjelse at komme på Udefriskolen
og han har kun rosende ord om sine besøg på skolen.
Siden sidste år er der sket ændringer lovgivningsmæssigt og tilsynserklæringen skal nu indberettes
digitalt til ministeriet i perioden 1/5-30/6. Der er meget fokus på friskolerne, da de frie skoler er en
broget flok og politikerne vil vide hvad der undervises i, opstramningen sker til dels pga. flere
muslimske skoler.
Anders har været på besøg 5 gange i indeværende skoleår. Han oplever en undervisning med god
stemning, og spændende timer i og udenfor huset. Morgensamling hvor alle får del i fællesskabet
med sang og fortælling, og han er imponeret over at børnene stiller sig op og fortæller for alle. Han
har talt med elever, lærer og ledelse og er blevet mødt med åbenhed og interesse. Han oplever god
faglighed i undervisningen, og der anvendes it i mange af timerne.. De er aktive uanset vejr og vind
og leger på kryds og tværs. Skolens medarbejdere yder et stort og engageret stykke arbejde for at
danne og uddanne børnene.

Efter gennemgang af tilsynsrapporten slutter AL af med at nævne, at det er en stor fornøjelse at
komme på Udefriskolen og mærke at eleverne lærer fuldt ud det de skal, blot på en anden og mere
spændende måde end i folkeskolen.
5. Bestyrelsen aflægger beretning
Bestyrelsesformand Uffe Strandby fremlægger bestyrelsens beretning.
Uffe lægger ud med at fortælle, at aftenens velkomstsang indeholder mange paralleller til det at
være en udefriskole. Når man dykker ned i sangens mange udereferencer, om det at være ude og
komme ud og opleve ting, som stemmer overens med at læring sker gennem oplevelser.
Udefriskolens 10 års jubilæum
Den 8. august har vi været en udefriskole i 10 år. Det var lokale som oprettede skolen med fokus på
udeskole – og det giver stof til eftertanke. Indenfor de sidste par år har der været fokus på
friskolerne, især om de er gode nok. Men undersøgelser har vist, at udefriskoler øger den faglige
læring og motivation – det understøtter os i, at vi er en udefriskole.
Udefriskolens jubilæum skal fejres den 7. september, så sæt et stort kryds i kalenderen allerede nu!
I anledning af jubilæet bliver den sædvanlige høstuge aflyst, men erstattes af en jubilæumsuge, og
får derfor et andet spændende indhold.
Facebook
Når man kigger på vores facebookside kan man ud af opslagene se hvad der sker – hvilket igen
bekræfter og understøtter det vi står for, f.eks. når Mariehønsene er på cykelture, Lillegruppen
laver mad på engelsk, Juniorgruppen øver geometri i skolegården - for udeundervisning kan sagtens
være i skolegården - Seniorgruppen er på tur til Vesterhavet for at lære om stormsikring, vind og
erosion, eller der er ture til Husby klitplantage for at fange frøer, frem for at kigge i bøger - det giver
god mening. Udeskole har også positive sider som motivation, samhørighed og mange andre
gevinster.
Økonomi
De sidste 5-6 år har vi haft positive resultater og igen i år ser det fornuftigt ud, også med hensyn til
vedligehold, egenkapital og likviditet.
Markedsføring
Man kan ikke komme udenom at Facebook er vigtig til at sprede nyheder. Derudover har vi i 2017
fået husstandsomdelt en folder til ca. 1100 husstande med børn op til 10 år – folderen er
genudsendt i 2018, dog kun til ca. 150 husstande med skoleparate børn.
Forældremorgensamling
I de seneste par år er forældre blevet inviteret 2 uger årligt (forår og efterår) til at fortælle om
hobbies, rejser, arbejde, bøger etc. Dette er en god måde at skabe bånd og fællesskab.
I uge 18 har man mulighed for at komme som forældre og fortælle i 10 min.

Rum til udelæring
Hvis vi skal arbejde hen imod et konkret projekt – en form for rum, evt. et bålhus, der binder
børnehave og skole sammen og som kan bruges til forskellige arrangementer, kan dette være noget
som vi i samarbejde med SUUF vil arbejde fremad mod – dog vil dette være et langsigtet projekt.
Emneuge
Ledelse og personale løfter og styrker udeskoleundervisningen. Emneuge et godt eksempel. Hele
ugen var en fantastisk spændende proces og med et spændende output – alle formåede at stå frem
og fortælle om deres oplevelser – det er en god kompetence og egenskab at turde stå frem. Stor
ros til ledelse og personale.
6. Skolelederen aflægger beretning
Skoleleder Helle Hansen starter med at byde velkommen.
10 års jubilæet ligger forude. Det giver tid til refleksion. Der er mange ting, som kan tænkes tilbage
på gennem tiden. I 2008 startede udefriskolen med studietid, bevægelse, læsebånd mm som
folkeskolen også indførte - det viser, hvor fremadsynede vi har været.
Til hver skolestart har forventningerne altid været høje, og i forhold til andre år, som har budt på
store udfordringer, har 2017 været et år med mindre udfordringer. Dog har det sidste halvår i 2017
været et travlt halvår med manglende lærer (da vi ventede på den rigtige). Uanset hvilken
udfordring vi sammen er stødt på gennem de sidste 10 år, har vi kunnet vende næsen opad, fordi vi
har haft hinanden, og fået det til at lykkes med sammenholdet og fællesskabet. Lærerne gør det
super godt – stor tak.
Børnene skal trives så godt som muligt – derfor er det sociale meget vigtigt. Det faglige/sociale gå
hånd i hånd og hvis man trives lærer man. Skolens mål er at udvikle livsduelige og engagerede børn,
udeskole pædagogikken gør vores børn klar til livet og deres tro på sig selv. Vi kan noget som andre
ikke kan – vi kan gøre børnene nysgerrige og få dem til at forstå.
Børnehaven er vores vigtigste næringskilde. Personalet i børnehaven gør det fantastisk, og de er en
fornøjelse at arbejde sammen med, og det betyder meget for forældre og børn.
Forældrene har stor betydning for institutionen - og den nyligt afviklede arbejdsdag, var en rigtig
god dag. Der blev lavet så mange ting, og alle syntes, at det var en god dag, og det betyder noget
for fællesskabet. Og så er sidegevinsten, at jo mere vi får lavet, det mindre skal en håndværker lave.
Arbejdsdagen har også stor betydning for børnene, der kan se, hvordan fællesskabet trives - Tak!
Hvordan bliver vi så ved med at have lysten/engagementet til at deltage – vi må se..

Helle fortæller, at netop nu er arbejdet med årsplanlægningen gået i gang. Der er mange børn som
går ud – og mange kommer ind, fordeling vil blive anderledes, da der er mange små og lidt færre af
de store. Fagfordeling/struktur – hvem skal have hvad? Der er ingen svar på det i dag.
Helle og Kirsten får en kæmpe arbejdsbyrde på ca. 50 timer, i forbindelse med den nye
dataforordning, hvor alt på tidligere elever og personale inden den 25. maj skal makuleres, for at
beskytte personoplysningerne.
Den 16.- 17. maj er der lejrskole, så vi håber ikke, at konflikten lammer os – vi håber på det bedste.
Ole Vinther er ny præst i Gudum-Fabjerg på halvtid. Ole har vist stor interesse for at være en del af
skolen og byde ind på religionsundervisningen. Børnene er bekymrede for deres konfirmation, hvis
der bliver strejke.
Spørgsmål:
Peter Chapman: Vi stoler på, at I gør det rigtige med hensyn til årsplanlægningen, også hvis vi først
kender planerne til august – ingen grund til panik. Helle: Tak for tilbagemeldingen.
Peter Chapman: Kommer der en ny pedel? Helle: Der er ansat en ny pedel, som kort blev
præsenteret i lørdags til arbejdsdag. Han hedder Marinus og starter til august, hvor han går på
pension fra TDC. Pedeldrengene er gode til at hjælpe og holde opsyn.
Lars Larsen: Er I opmærksom på at man skal være 16 år for at køre havetraktor? Helle: Det er vi klar
over og har styr på.
Lars Larsen: Vi har som bekendt været igennem et kræftforløb – vil man spørge ind til forældrene
en gang imellem? Helle: Jeg fornemmer at gruppelærerne har spurgt ind – vil lade det gå videre, så
vi er mere opmærksomme, men det er svært at vide, om vi skal blande os. Vores opgave er
børnene, og deres trivsel. Det betyder, at vi ser på det enkelte barns trivsel, og kommer til jer
forældre, hvis vi er bekymret. Da de yngste børn ofte afleveres, hvor der i forvejen også er andre
forældre og mange børn om ”benene” på personalet, er det svært at finde et passende tidspunkt at
spørge ind, men har I som forældre brug for en snak, så aftal et tidspunkt, hvor den voksne har tid
til at lytte. Men vi tager kritikken til os, og vil være obs på om I har et behov for en snak/omsorg,
det skal blot ikke være i skoletiden, hvor tid og opgaver er lagt fast, og hvor der altid er andre
tilstede.
Jacob Tougaard: Folk siger selv fra, så vær ikke bange for at spørge.
Helle slutter af med at nævne, at det ellers går godt hele vejen rundt. Og tak til kagebagere,
eftersyn af diverse ting på skolen, rengøring og mange andre ting – vi vil altid gerne have en
hjælpende hånd.
Afdelingsleder Marianne Frandsen – SFO og børnehave

Marianne starter med at fortælle om den fantastisk opstart, hun har fået i børnehaven. I det meget
våde efterår var det imponerende at se som børnene klarede det. Hun oplever at både mariehøns
og myrer får mange gode udfordringer i hverdagen, og den store glæde over at de tør noget – de
har mod på livet.
Den høje normering i børnehaven fremmer børnenes personlighed, psykisk og fysisk udvikling og
Marianne oplever at børnene er gode til at fordybe sig. Hun sammenligner med det kommunale,
hvor hun har arbejdet i mange år – og hos os oplever børnene så meget spændende - og de er
udholdende. Børnene er gode til at skabe relationer og til at hjælpe hinanden. SFO børnene er gode
til at hjælpe de små.
Hverdagen planlægger vi med fokus på det enkelte barn og fællesskabet, trivsel og positiv udvikling
– her dyrker vi også slåskultur, der handler om hvordan man behandler hinanden. Der er planlagt
gode eftermiddagsaktiviteter, bl.a. værkstedsforløb – hvor de må være med eller sige nej tak.
7. Fremlæggelse af årsregnskab
Viceleder Kirsten Berggren fremlægger årsregnskabet for 2017. Overskud på kr. 73.459 overføres til
egenkapitalen.
I 2017 er der foretaget følgende investeringer: Skolen: LED lysstofrør, der giver en bedre belysning
og mindre elforbrug, Tarzanbanen er færdiggjort, Skotland tur, biblioteket er lavet i stand –
udskiftning af bøger, nye møbler til lærerværelset. Garuda kursus for alle ansatte
(personlighedsudvikling). Husstandsomdelte reklamefoldere, udvendig vedligeholdelse.
SFO/børnehave: Udskiftet/repareret gulve, udeværksted, industriopvaskemaskine.
Vi har modtaget tilskud for 95 elever i 2017.
Vi bruger to banker, for at have dækning på indestående. Den ene er Sparekassen Vendsyssel, hvor
de fortsat tager imod kontanter, den anden er Nordea.
Spørgsmål: Skal der kun være én bus fremadrettet? Kirsten: Den ene bus blev skrottet, da den ikke
kunne synes. Vi bruger Nr. Nissum Busser til udefriskole – det bliver for bøvlet og dyrt med to
busser bl.a. pga. kørekort og EU kvalifikationsbeviser – det har vist sig ikke at være meget dyrere
med denne ordning.
8. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
Jakob Friis er på valg og modtager ikke genvalg.
Erik Pedersen er på valg og modtager ikke genvalg.
9. Forældrekredsens valg til bestyrelsen
Tina Kirk Johannesen vælges.
10. Forældrekredsens valg af suppleant til bestyrelsen

Lars Anton Pedersen vælges.
11. Skolekredsens valg til bestyrelsen
Claus Mosekjær vælges.
12. Skolekredsens valg af suppleant til bestyrelsen
Lars Bjerre vælges.
13. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
14. Eventuelt
Helle præsenterer lærerne: Christian, Majbrit, Ditte Maria, Hanne, Anne og til sidst Gitte, der stadig er
tilknyttet, men ikke underviser på skolen, da fysik-kemi timerne foregår andetsteds.
Spørgsmål: Hvad er forventningerne til antal elever efter sommerferien? Helle: Vi forventer 87 elever - der
bliver ingen 9. klasse næste år, da mange går på efterskole eller direkte på uddannelse. Der kommer
jævnligt nogle og kigger – nogle har vi måttet sorteret fra, pga. tvivl om vi kunne varetage disse specialbørn.
4 nye børn er indmeldt - én kommer fra Den Kristne Friskole. Vi har mange elever i de små klasser, så vi ser
positivt på det.
Lars Anton: En applaus til skole og børnehave for det gode arbejde. En idé kunne være en synlig liste over
hvad der investeres i på skolen.

Dirigenten runder af - tak for god ro og orden.
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