
Generalforsamling 28/4 2021 
 
Velkommen til generalforsamling 2021. Vores første næsten rigtige 
generalforsamling – dog digital, men med forældre og ikke kun bestyrelsen, som var 
de eneste interessenter i 2020.  
 
Der er ingen formkrav til en formandsberetning. 
 
Jeg har læst mig til at en formandsberetning er en lejlighedstale, ligesom en tale til 
et bryllup, en rund fødselsdag og en begravelse. 
 
Da det er første gang, hvor forældregruppen deltager, så tillader mig en hurtig tur 
ned af memorylane og nævne nogle begivenheder med betydning for skolen. 
 
Sep. 2018: Tidligere borgermester besøger Vor Frue Skole med budskabet om en 
klar devaluering af Vor Frue Skole. Hvad hun ikke vidst var, at her såede hun 
ubevidst frøet til Vor Frue Friskole. 
Feb. 2019: Opstartsmøde med interesseret forældre om etablering af et alternativ til 
Vor Frue Skole. Her blev nedsat en arbejdsgruppe. 
Primo marts 2019: Arbejdsgruppens første møde 
Medio marts 2019: Stiftende generalforsamling, hvor bestyrelsen blev 
konstitueret – ingen kampvalg.  
27/3 2019: Skolens officielle etableringsdato. 
25/5 2020: Lokationen officielt på plads. 
1/6 2020: Ansættelse af skolelederen 
12/8 2020: Byder skolen velkommen til børnene og deres forældre.  
 
Nu skal I ikke tro, at der kun var aktivitet på de nævnte datoer. Fra marts 2019 er 
der i gennemsnit holdt 2 bestyrelsesmøder om måneden. Der er afholdt et hav af 
eksterne og interne telefoniske, personlige og digitale møder. Kort fortalt, så har det 
krævet en seriøs indsats at nå hertil. 
 
Hertil er ikke målet, men kun et delmål. Vi er etableret – vi er i gang, men skal de 
kommende to skoleår stadig præstere på elvkontoen i forhold til de statslige krav. 
21/22 minimum 24 elever – 22/23 minimum 32 elever. Jeg er ikke bekymret - Anja 
har lovet at præstere tallene.  
 
 
 



 
 
For ligesom at presse bestyrelsen og ikke mindst skolen, så kom Covid 19. Personligt 
var ikke imponeret over den måde hvorpå Vor Frue Skole håndterede den digitale 
undervisning igennem den første nedlukning. Derimod er jeg mega stolt over den 
måde, hvorpå vores lærer leverede og præsterede gennem anden nedlukning – vel 
og mærke uden erfaring fra første nedlukning.  
 
Her i slipstrømmen på Oscar uddelingen og takketalerne, så har jeg  
ladet mig inspirere og vil forsøge mig med en takketale.  
 
I forbindelse med aftens generalforsamling siger vi farvel til to stiftende  
medlemmer af bestyrelsen.  Danny og Troels har valgt at lægge støvlerne på hylden 
efter en dedikeret indsats med en positive tilgang til opgaverne og et inspirerende 
modspil.  
 
Tak Danny – tak Troels. 
 
Jeg er siden 1/6 2020 blevet 100% overbevist om, at bestyrelsen valgte rigtigt, da 
den besluttede sig for at ansætte Anja, som skoleleder. Jeg kendte ikke til skoledrift 
og havde jeg det, så var jeg formodentligt stukket af med halen mellem benene. 
Heldigvis har Anja rigtig godt styr på skole drift og kan navigere i alle de 
administrative regler på området, kan navigere i at undervise handlekraftige børn, 
være en inspirerende sparringspartner til kollegaerne og i ny og næ en sur tante i 
forhold til bestyrelsen.  
 
Anja – du har fandme gjort det godt i forhold til alle de udfordringer vi har mødt på 
vejen.  
 
Tak Anja. 
 
Jeg vil også gerne takke skolen øvrige ansatte – Muska – Elisabeth og den nye dreng 
i klassen, Michael. Jeg er i næsegrus beundring over jeres dedikation og lyst til at 
skabe en skole til vores børn. I er et team, som gør en forskel for vores børn.  
 
Tak Muska – Tak Elisabeth og Tak Michael.  
 
Der skal også lyde en tak til Jessie. De fleste af jer kender ikke Jessie, men hun er 
timeansat til hjælpe Anja og bestyrelsen med at få overblik på økonomien. Hendes 



ca. 100 års erfaring med skoleøkonomi har været en velkommen hjælp for os og 
Anja. 
 
Tak Jessie. 
 
Sidst men ikke mindst, så skal I forældre have stor tak for at tage bestyrelsen op på 
budskabet om, at det er vores skole. I har været deltagende fra første dag skolen 
åbnede. I var med til at opdatere af skolen, så den var klar til vores børn – I hjælper 
med håndværkeropgaver i det daglige – I deltager i rengøringsweekender og er klar 
når undervisertemaet har en P-dag. Jeg håber, at I er lige så klar i fremtiden.  
 
Tak forældre.  
 
Vi er en fortsat i skolen i opstartsfasen og skal meget gerne vækste i fremtiden for at 
skabe de bedste rammer for vores børn. Jeg vil derfor gerne appellere til at alle jer, 
der har interesse i skolen, deler skolens opslag på Facebook og Instagram. I må også 
meget gerne gå ind på Google og skrive en anbefaling, så nye potentielle forældre 
får et godt førstehåndsindtryk.  
 
Afslutningsvis vil jeg blot sige, at jeg glæder mig til fremtidens Vor Frue Friskole.  


