
Bestyrelsens beretning 2017

Foråret er kommet og med det tiden til Højbo Friskoles generalforsamling. 

Velkommen til jer alle.

Generalforsamlingen er statustid for bestyrelsen. Vi ser tilbage på årets arbejde og

vore planer for de kommende år, som vi glæder os til at indvie jer i.

I bestyrelsen har vi i år haft fokus på kommunikation, læring, børnetal, regnskab 
og så igen igen byggeriet. Det ser endelig ud til at kunne begynde inden for de 
nærmeste måneder.

De senere års store ombygninger og isoleringer af de gamle bygninger har givet 

resultat nu. Mærkbart forbedret indeklimaet og besparelser på 

opvarmningskontoen.  

Vi har på Højbo en fantastisk ledelse, der med stor økonomisk viden, indsigt og 

sparsommelighed har skabt mulighed for den ombygning, vi har ønsket os i flere 

år.

Reducerede udgifter og generelt mådehold har været med til at sikre, at vi kan 

påbegynde den længe ønskede tilbygning til salen med bade- og omklædnings 

muligheder samt en rigtig scene. Vi har haft den ombygning planlagt og tegnet i 

flere år. Vi kan ikke låne flere penge pga meget skrappe regler for udlån til 

institutioner for bankerne. Vi har derfor sparet op til formålet igennem de sidste 

mange år. Men de stigende byggepriser har medført at vi måtte ændre på de 

planerne og tegninger. Nye tegninger med en endnu bedre løsning er lavet og 

byggetilladelsen fra kommunen er modtaget. Byggeriet har været i licitation og vi 

er nu klar til første spadestik. Det bliver spændende og de stigende krav til 

idrætsundervisning og eksamener i faget har øget presset på netop de faciliteter.



I år har vi også endelig fået en venstresvingsbane, så man kan komme fra 

Kalundborgvej og ind på skolen uden at skulle holde midt på vejen og fylde op. 

Endnu et længe ventet ønske er blevet opfyldt.

På Højbo er vi nu 199 elever fordelt fra 0. klasse til 9. klasse. Målet er 20 børn i 

hver klasse. Med 20 børn i hver klasse har vi en sund økonomi, som giver 

mulighed for gode lærernormeringer, materialer samt ekskursioner og rejser. Alle 

børn oplever mange gange i deres skolegang på Højbo at komme på ture med 

overnatninger. Disse ture er læring udenfor klasserummet og er en vigtig del af 

undervisningen på Højbo. Både fagligt og socialt. Derfor er det noget, vi i 

bestyrelsen sammen med lærerne prioriterer højt.

På Højbo vil vi gerne være på forkant med udviklingen. Hvis vi ikke er det, skal vi 

bruge tiden på brandslukning. Det vil vi ikke. Vi har en ledelse der har fokus på 

udvikling og fornyelse samtidig med at vi holder af vore traditioner.  Vi vil drive og

udvikle en skole, hvor vi fortsat giver det enkelte barn mulighed for at lære så 

meget det kan i forhold til egne evner. En skole hvor læring er både faglig og 

social. Bestyrelsen vil i samarbejde med lærerne og de øvrige ansatte søge at 

skabe et stabilt skolemiljø, som børnene og I som forældre føler trygt og 

overskueligt.

Alle disse tiltag er mulige, fordi vi på Højbo har aktive forældre, der deltager i 

vedligeholdelse af skolen. Vi har på Højbo nogle skønne rammer for undervisning.

Arbejdsweekenderne er af stor betydning både for vores økonomi, men også for 

fællesskabet. Samtidig gør det børnene bevidste om at passe på deres skole. 

Højbo er ikke kun flotte bygninger, dejlige børn og smukke omgivelser. Højbos 

vigtigste aktiv er vore dygtige, glade og engagerede ansatte. Tak til alle skolens 

ansatte for en stor, ihærdig og meget engageret indsats i det næsten afsluttede 

skoleår. Jeres 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. 

Man kan sige, at en skole i høj grad er dens ansatte, at det er summen af de 

ansattes viden, evner, engagement og værdier, der kendetegner en skole. Dertil 

kan man føje, at en friskole nok er dens ansatte, men også dens forældre. Højbo 

er vores – forældrenes- skole. 

Vi er jo netop en forening, hvor vi alle deltager med et fælles mål: At lave den 

bedste skole for vores børn.


