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Dansk Friskoleforening. Bestyrelsen har haft et inspirerende besøg af Per Svaneborg fra Dansk 

Friskoleforeningens bestyrelse. Samtlige ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer er medlemmer af 

foreningen via skolens abonnement og kan henvende sig direkte til foreningen og få uvildig bistand i 

skolespørgsmål. 

Arbejdsweekend 2.-3.april. Det blev et par effektive dage - og for de helt ustyrlige også en halv nat! Dejligt 

at forældre lægger sig i selen for børnenes og personalets skyld. Multibane og mål blev repareret, vinduer 

blev vasket og køkkener blev vasket og opryddet. Der blev hængt projektor op, trukket kabler og repareret 

mange forskellige ting: logobanner, gulve, legepladser. Børnehaven fik lagt fliser, og tag på brændeskur, og 

borde blev slebet. Fantastisk indsats, tusind tak!      

IT netværk. Så vi har fået anlagt vores IT motorvej  Det blev dog ikke en helt smertefri proces, for en dims 

gik i stykker efter kort tid og der var også en del andre udfordringer som krævede tilretninger, men 

installationen er afsluttet og systemet fungerer nu optimalt.  

Windows og Office365. Vi har købt licens til Microsoft Windows styresystem til skolens pc’ere og Office365 

til lærere og elever. Alle får den fulde programpakke med 1000 Gb i skyen og ret til installation på 5 

enheder. Eleverne kan lave gruppearbejde og dele dokumenter med Office365 og arbejde samtidigt i 

samme dokument fra hver sin computer. Fagre nye verden på Agersted Friskole!  

Generalforsamlingen 14. april. Jakob fremlagde bestyrelsens beretning som et billedshow, hvor 

omdrejningspunktet var, at friskolen er kommet godt fra start på grund af især 2 omstændigheder: det 

unikke sammenhold i vores lokalsamfund, og det fantastiske personale i skole, børnehave og SFO. 

Skoleleder Jens Chr. Pedersen fortalte levende om det pædagogisk arbejde og den positive proces og 

udvikling som skole, børnehave og SFO er i. Den fine tilsynsrapport fra Flemming Horsfeldt blev 

gennemgået og kan findes på hjemmesiden. Anne-Grethe fremlagde tallene for de økonomiske 

begivenheder i 2015, som vi pga. sparsommelighed og frivilligt arbejde kom ud af med et pænt overskud. 

Marlene, Jakob, Mette og Kasper blev genvalgt til bestyrelsen. Charlotte Langbak Mikkelsen og Annette Juel 

Baand blev valgt som suppleanter. 

Skoleleder. Der er ansøgningsfrist den 18. april og vi forventer at holde samtaler i uge 17. Det bliver 

spændende! Personalet er inviteret med i processen, og kan komme med deres besyv. Det er 

forældrekredsen, som endeligt skal godkende bestyrelsens indstilling til den kommende skoleleder og dette 

vil ske på en ekstraordinær generalforsamling.  

Med venlige forårshilsener – Bestyrelsen     

Bestyrelsen og suppleanter valgt på generalforsamlingen: Roland, Mette, Britta, Marlene, Anne-Grethe, Jakob, Kasper, Annette og Charlotte  


