
 

Referat af Generalforsamling  i den Selvejende institution Fur 

Friskole og Børnehus 29. maj 2021 

1) Valg af dirigent 

Ejvind Thomsen blev foreslået og valgt som dirigent 

2) Beretning 

 

 Skoleåret 2020 blev året, hvor den længe ventede sammenlægning mellem Fur 

Børnehave og Fur Friskole blev en realitet. Fur Børnehus blev oprettet den 11. maj 

2010. Dengang blev der lagt mange kræfter i at få en privatinstitution op at stå, da 

den offentlige børnehave efter indstilling fra ledelsen på Fursund Skole lukkede.  

Det man bygger op i sit ansigts sved, værner man om. Derfor var det forståligt, at én 

sammenlægning var noget, som satte mange følelser i gang. Er det så friskolen, der 

skal bestemme alt? Hvorfor skal alting være større? Er det ikke bedre at være herre i 

eget hus? Mange spørgsmål rejste sig hos mange. 

Enden på flere års overvejelser blev som bekendt, at de to institutioner blev til en. 

Alle personaler i Fur Børnehus blev tilbudt arbejde på mindst samme vilkår som de 

hidtil havde haft. Rent teknisk skete sammenlægningen ved, at Fur Friskole af 

kommunen fik lov til at lave en daginstitution med børnehave og Vuggestue, mens 

Fur Børnehus meddelte Kommunen, at man ikke længere drev børnehave.  

 Mens den formelle sammenlægning er noget rent juridisk, så er den praktiske 

sammenlægning, hvor vi alle nu skal se børnehave og friskole som én organisme, 

straks sværere.  Når der sker noget godt for Børnehuset, så er det også godt for 

Friskolen. Børnehus og Friskole har så og sige indgået ægteskab og har nøjagtigt 

sammen mål: at de børn der begynder i vuggestuen i Børnehuset  13-14 år senere 

forlader Friskolen med en rygsæk fyldt med de redskaber og oplevelser, de har fået 

under vejs, og  som vil gøre dem i  stand til møde  verden og folde deres vinger ud 

der.  

 Året 2020 bliver nok et år, som fremtidens børn skal undervises i, når de komme i 

skole. Da kom nemlig corona-virusset til verden. Det begyndte som en lille notits i 

avisen dagen til nytårsaften 2019 og godt to måneder senere blev landet og alle 



skoler lukket ned. Da vi sidste år holdt generalforsamling var der vel en tro på, at vi 

var ovre det værste, men som det skulle vise sig, så var det kun lige begyndt. 

Vi forsøgte at følge reglerne så godt vi kunne. En udfordring var, at reglerne for en 

skole med 1000 elever og vores lille skole er de samme, så nogle af reglerne var 

svære helt at se logikken i. Bente forsøgte forsigtigt at spørge, om eksempelvis de 

store elever ikke måtte komme i skole, men der var blankt afslag.  

Men det, at befolkningen på Fur for 25 år siden besluttede, at vi ingen bro skulle 

have, viste sig at være en klog beslutning. Fur kom nemlig med i den tidlige 

genoplukning, der gjaldt for ikke-brofaste øer. 

Økonomi. 

I 2020 havde  Friskolen  190.000 kr. i underskud. Det var et kalkuleret underskud, 

hvorved man undgik drastiske, pludselige nedskæringer. En af årsagerne til 

underskuddet var, at de grønlandske elever grundet corona-udbruddet meldte afbud 

i maj måned.  I år er der budgetteret med 30 elever og der forventes et resultat 

omkring nul. Her er Børnehuset indregnet. Den nærmere forklaring vil Margit komme 

ind på, når hun gennemgår årsrapporten og budgettet. Vi har et begrundet håb på, 

at vi bliver to, tre elever mere end budgetteret, men det ved vi først den 5. 

september, når ministeriet holder mandtal.   

Når vi forsøger at lave budget og måske kigge flere år ind i fremtiden, så går vi ud 

fra, at børnene er her mindst til og med 6. klasse og helst længere. Men 6. klasse er 

et absolut minimum, hvis friskolen skal overleve på sigt. Der vil naturligvis altid være 

familier, der af den ene eller anden grund flytter fra øen, ligesom der er familier, der 

flytter til øen.  

Der kan altid være det ene eller andet, som man synes kunne være anderledes for 

ens børn, men så tag en snak med friskolen om det. Skolen er jo nødt til at kende 

problemet for at kunne løse det.  

I det hele taget er det vigtigt, at vi alle er ambassadører for Friskolen og Børnehuset. 

Der skal syv gode historier til at opveje en dårlig, lyder et gammelt ord. En af de gode 

historier, der er at fortælle nu, er at vi har fået flyttet legepladsen fra Pikhede hen på 

skolen. Det bliver utrolig meget brugt og er blevet et samlingssted også uden for 



skoletiden. Samtidig har Børnehuset fået en helt ny legeplads. Der skal i den 

forbindelse lyde en tak til Foreningen Fur Brand og Fuur Sparekasses Fonde og 

Bageri-fonden, der har støttet.   

Jeg vil til slut sige tak til personalet i Børnehuset og på Friskolen for indsatsen i det 

forløbne år. Arbejdsbetingelserne har været meget specielle og vi håber at friskolen 

og børnehuset i det nye år vil vende tilbage til mere normale tilstande.  

Bestyrelsen 

b. Forlæggelse af regnskab 

Margit gennemgik årsrapporten. 

Margit genemgik budgettet for 2021-22. 

Vedtaget.  

3) Skolen  

Skolearbejdet ved Bente Kæseler 

  

Året har som alle andre steder været præget af corona. Tiden med 

nedlukning har ikke været optimale for nogen af os. Det har været svært 

for nogle elever, andre har trives med det, Ligeså med forældrene. 

Nogen syntes, at det har været rart at have ansvaret for børnenes 

skoledag derhjemme og andre har slet ikke følt sig klædt på til det. Vi 

har fra lærernes side gjort det bedste vi har kunnet for at alle har 

fungeret i det. Det er ikke en nem opgave hverken med online 

undervisning eller opgaver på papir eller nettet.  

Vi skelner klart med tiden før og efter corona. Sådan tror jeg alle har 

det. Vi kan se en flok glade elever som har glædet sig til at komme 

tilbage til skolen igen. Og fagligt har vi indhentet, hvad der i givet fald 

er mistet under nedlukningen.  Det vi kan mærke er at værdien i at være 

sammen med læreren og kammeraterne i timen. Det har fået en større 

værdi. Så bortset fra et bøvlet år med corona så har vi kun glade elever 

som glæder sig ved at være sammen. Tak til lærerne som har klaret alle 

udfordringerne på bedste vis.  

Det som vi som lærere kan savne, er selve friskolen hvor vi har 

emneuger, teater og får besøg af forældrene. Corona har gjort kontakten 

til forældrene mere svært og også om der nu læres nok, når man ikke 

lige kan smutte forbi. Vi skriver i de forskellige grupper hvad der 

arbejdes med, men vi savner fællesskabet i hverdagen og det er jo 



desværre trukket ned over hovedet på os, at vi ikke må. Også der vil vi se 

frem til en normal og åben hverdag. 

Vores håb er at næste år byder på alle de ting vi har savnet i år. Så vi 

ikke er så fastlåst i det samme lokale men kan få læring i gang på andre 

måder i emneuger, lejrtur og selvfølgeligt vores meget savnede teater. 

Vi har i denne uge været sammen med skolefolk fra de andre småøer. 

Det har været inspirerende at høre hvordan de på de andre øer driver 

skole. Vi er den eneste selvstændige friskole og det gav meget grund til 

misundelse fra de andre. Fra de andre øskoler  som fungere som et 

anneks skoler til folkeskoler på land, tit store folkeskoler og de krav der 

stilles til moderskolen blev automatisk forventet af øskolerne. Det var 

ikke nemt og vi blev endnu gladere for vores skole. Det vi er fælles om 

med de andre skoler er den tætte kontakt til vores elever. Og at 

muligheden for at være opmærksom på de børn der har brug for ekstra 

hjælp.  Vi har her hos os en god normering i forhold til de andre skoler.  

Vi vil gerne i fremtiden have mere samarbejde med de andre øskoler og 

vi håber at kunne tage på en fælles lejrtur hvor eleverne kan se dem de 

har mødt virtuelt. 

 

Børnehuset ved Bente Kæseler 

Beretning Børnehus. 

Effekten af sammenlægningen. 

Hverdagen glider meget nemmere og vi har et tæt og godt samarbejde. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at undskylde på forhånd. Der er ting 

jeg ikke har helt styr på og som nogle gange forvirrer forældrene. Det er 

en anden måde børnehusets årskalender fungerer på og jeg er ikke inde i 

det kommunale system endnu. Jeg anstrenger og øver mig og håber at 

alt bliver nemmere når jeg kan sige, at sådan plejer vi at gøre.  

Vi startede året op med en pædagogisk dag, hvor vi brugte tid på at 

snakke om hvordan hverdagen kunne optimeres for alle. Et vigtigt punkt 

for mig var at alle skulle føle ansvar for huset. Så der blevet fordelt 

ansvar til hver enkelt. Og det fungerer i hverdagen. Vi kører med et fast 

timetal til alle og så gør vi timerne op hver tredje måned så vi ved om 

der er overskud eller skyldes timer. Indtil videre har vi lidt for mange 

timer men det er et planlagt, så vi sikrer at de nye børn i vuggestuen kan 

få den bedste start. 

Vi er så fantastisk heldige, at vi har mange børn og at husets åbningstid 

bliver brugt fuldt ud. Det er vi glade for og vi ser det også som et godt 



signal at børnene kan lide at være i huset. Og jo flere børn desto flere 

timer har vi at bruge på personale timer. Vi er lige nu på 20 børn og 

flere er på vej. 

Corona har spillet en stor rolle i de foregående måneder. Det er træls og 

bøvlet at der skal mundbind på og der mangler den daglige hyggesnak 

med de forældre. Selvom der har været mange afsavn, så er vi 

taknemmelige for, at vi ikke har været nødt til at lukke helt ned pga af 

smitte og dermed give en masse besvær for alle og nødvendigheden af at 

skulle blive hjemme fra job for mange.  Vi glæder os alle til at den 

normale hverdag vender tilbage.   

Vi har afholdt endnu en pædagogisk dag, hvor fokus var på at få 

planlagt et årsforløb. Vi havde allerede ved første pædagogiske dag 

lavet en dags- og ugeplan. Vi har opdelt grupperne så der nu spises i tre 

grupper, hvor der er tid til snak og hygge mens der spises. Og der spises 

godt, har jeg hørt.  Legepladsen bliver flittigt brugt og den er til stor 

glæde for alle. Vi skylder en stor tak til forældre der har arbejdet på at 

få søgt penge hjem og så alle de forældre der har brugt timer på at gøre 

legepladsen klar til brug. Tusind tak. 

Vi har i år fået lov at etablere en køkkenhave hos grønsags Pia. Der er 

lidt langt derop men det fungerer rigtigt godt, når først vi er der Der 

bliver lavet et skilt, så man kan se hvor børnehusets have er og så er det 

meget tilladt at besøge haven og gerne fjerne ukrudt, hvis man kan se at 

det trænger. Der er lavet et fint drivhus på legepladsen, som gerne skulle 

give nogle gode oplevelser og noget der kan spises. Der er ryddet op i de 

gamle køretøjer og der er købt nye, igen i år vil der blive lavet en 

spændende overnatning for de børn der skal i skole.  

Vi har aftalt at vi laver en fælles sommerfest. Det er den 24. juni. Der 

kommer invitationer senere.  

Til sidst vil jeg sende en stor tak til personalet i Børnehuset. I har været 

positive og klart medspillere i at nu skulle vi starte på en frisk. Det er en 

fornøjelse. 

 

4) Fastsættelse af skolepenge 

Fortsætter som før. 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen. På valg er Karin Johannesen. 

Der vælges yderligere et styrelsesmedlem jævnfør ændringen af vedtægterne 

ved oprettelse af børnehus. 

Karin Johannesen er genvalgt og Anne Sofie Bugge er valgt. 



   


