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Det er en stor fornøjelse igen at kunne byde velkommen til den ordinære generalforsamling på 

Højbo Friskole. Vi er stolte af vores skole, som har en lang historie bag sig, i år kunne vi fejre 40 år.

I gennem alle de år har skolen været i konstant udvikling, og det har været en stor fornøjelse at være

med til at følge for os som har haft vores gang her i mange år.

I en beretning ser vi i bestyrelsen tilbage paa  det forgangne år og gør status. Det har igen været et 

spændende og arbejdsomt år for Højbos ansatte og for bestyrelsen. Vi har brugt det forløbende år på

flere nye tiltag og set tidligere projekter blive ført ud i livet. 

Vi har i bestyrelsen et årshjul, vi arbejder ud fra samtidig med, at vi har en langtidsplan. Men det er 

ikke altid let med den slags planer med skiftende regeringers spareplaner og skoleønsker. Et af de 

områder, der fylder meget er derfor økonomien. Det har den også gjort i det forgangne år. Men vi 

har en god og sund økonomi takket være en meget dygtig ledelse, der forstår at få enderne til at nå 

sammen. Men et børnetal på 193 har vi en sund økonomi, som giver mulighed for gode 

lærernormeringer, materialer samt ekskursioner og rejser. 

Det har altid været bestyrelsens holdning, at det skal være de pædagogiske overvejelser som driver 

os fremad. Bestyrelsen og ledelsen bestræber os paa  at skabe økonomiske rammer, så vores fælles 

drømme bliver opfyldt. 

Trods nedskæringerne er det lykkedes at spare sammen til ombygning af vest gavlen af salen. Det er

nærmest umuligt for skoler at låne penge nu. Derfor har vi netop nu mange penge på kontoen. Så 

mange at det faktisk har været et problem, at få bankerne til at modtage dem. Det har vi brugt en del

tid på at finde en fornuftig løsning på. Nu skal vi så heldigvis snart til at bruge dem.

Tegningerne til ombygningen har ligget klar længe, mens vi har ventet på kommunens 

byggetilladelse. Den er nu endelig kommet i hus, så vi kan begynde på det projekt, der skal gøre 

Højbo tidssvarende i forhold til idrætsfaget, og skabe bedre rammer for musikken. Med i planerne 

er en ny scene, som vi også glæder os meget til at kunne tage i brug til sommerfester osv. 

Når vi ser tilbage på det snart afsluttede skoleår, så kan vi sige med glæde, at vi fik en ny 

hjemmeside og parkourbanen er blevet taget i brug. Vi har igen ansøgt om en venstresvingsbane på 

Kalundborgvej, og afventer Kalundborg kommune sætter det i værk i løbet af foråret.



Det er bestyrelsens holdning, at finde medlemmer som repræsenterer alle trin på skolen, og at finde 

medlemmer som vil bibringe med nye konstruktive øjne på vores arbejde. Vi valgte i år at få besøg 

af Peter Højgård fra Lilleskoleforeningen til en diskussion om, hvor bestyrelsens ansvar og arbejde 

begynder og ender i forhold til skolens ledelse og lærernes daglige arbejde. Det var en meget 

spændende og udbytterig aften. Vi blev alle meget klogere på, hvorfor Højbo er en fantastisk skole 

og arbejdsplads. 

Alle Højbos ansatte har i år været på en pædagogisk planlægningstur til Berlin. Her lægger ansatte 

og ledelse planer og diskuterer ideer til Højbos fremtid. Dem glæder vi i bestyrelsen os til at blive 

indviet i.

Vi har i 2017 afholdt møde for hele personalegruppen og bestyrelsen. Det er et årligt møde, som vi i

bestyrelsen ser frem til. Det er en god form til at vende relevante emner og ikke mindst at faa  

styrket kendskabet til hinanden. Her lytter vi til lærernes ønsker og ideer for Højbos fremtid. Det 

giver masser af gode diskussioner i bestyrelsen efterfølgende om, hvordan vi kan give bedst 

grobund for alle ideerne. Hvordan kan vi være med til at skabe rammerne for den rummelige skole 

med diversitet, som vi alle ønsker. 

En skole er ikke kun flotte bygninger, søde børn og skønne omgivelser. Højbos vigtigste aktiv er 

vore glade, engagerede ansatte. Tak til alle skolens ansatte for en stor, ihærdig og meget engageret 

indsats i det snart afsluttede skoleår. Jeres trivsel, energi og idérigdom giver vore børn lyst til at 

lære og har stor opbakning fra børnenes forældre.

Alle er I med til at gøre Højbo til den gode, trygge og motiverende skole, som vi kender. 

Tilbage til jubilæet. Højbos 40 år skulle naturligvis fejres med maner, og det blev en aften med 

mange dejlige oplevelser både for forældre og elever. En aften hvor vi sammen glæder os over 

fællesskabet.

Vi skal huske på, at Højbo friskole er en forening. Vi løfter sammen vores fælles projekt ved at 

deltage i arbejdsweekenderne, festerne, forældremøderne osv. Disse har en stor betydning både for 

vores økonomi, men også for fællesskabet. Som jeres repræsentanter vil bestyrelsen i samarbejde 

med lærerne og de øvrige ansatte søge at skabe et godt og udviklende skolemiljø, som børnene og I 

som forældre føler trygt og overskueligt.

Vi er jo netop en forening, hvor vi alle deltager med et fælles mål: At skabe den bedste skole for 

vores børn.




