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Så står jeg her igen. Velkommen til generalforsamling på Højbo Friskole. Endnu 

et begivenhedsrigt skoleår lakker mod enden. Når vi når til denne tid på året, er 

det naturligt, at vi i bestyrelsen gør status over årets arbejde. Vi ser tilbage på, 

hvad vi har opnået i det forløbende år og de planer vi har for de kommende år, 

som vi glæder os til at fortælle jer om.  

I det forløbne år har vi i bestyrelsen haft fokus på jordkøb, ny legeplads og 

byggeriet og især afslutningen og ENDELIG! ibrugtagningen af de nye faciliteter. 

Det er vigtigt at Højbo lever op til de stigende krav til idrætsundervisning og 

eksamener i faget har øget presset på netop de faciliteter. 

Alle disse tiltag kan jo kun lade sig gøre fordi vi på Højbo har en fantastisk ledelse 

der med sparsommelighed og økonomisk planlægning har skaffet økonomisk 

råderum til de store og vigtige investeringer. 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. Vi har ønsket os baderum og bedre 

musiklokaler i mindst 20 år, så det har været en stor glæde at kunne få det 

ønske indfriet nu.   

På Højbo er vi nu 200 elever fordelt fra 0. klasse til 9. klasse. Målet har været 20 

børn i hver klasse. Men børnetallene svinger og ind i mellem optager vi familier 

med børn til klasser, der allerede er 20 børn i. Derfor har vi besluttet at ændre 

målsætningen til max 200 børn på Højbo. Naturligvis optager vi kun børn eller 

sætter flere børn i klasserne i enighed med lærerne. Med 200 børn har vi en sund 

økonomi, som giver mulighed for gode lærernormeringer, materialer samt 

ekskursioner og rejser. Alle klasser er mange gange i deres skoletid på Højbo 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. Netop i år har vi som noget 

nyt et samarbejde med en skole i Østrig. Det bliver spændende at følge fremover. 

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 kan 

udvikle sig optimalt i. Derfor har vi også i det forløbne skoleår talt om det nye 

forsøgsfag: teknologi. Hvad skal der til for at vi kan leve op til målsætningerne i 

det fag. Er det noget vi skal inddrage og satse på fremadrettet? Således er der 

hele tiden nye spændende tiltag at diskutere og forholde os til.  

Bestyrelsen har i gennem flere år gerne villet købe jorden mellem 

parkeringspladsen og busholdepladsen. Vi mangler plads til parkering og 

boldspil. Dette jordkøb ser endelig ud til at blive afsluttet i løbet af de næste 

måneder.   

En anden vigtig ting på en skole som vores er legepladsen. Den blev udskiftet i år 

til stor glæde for både store og små. Ude faciliteter er af stor betydning for 

børnenes fysiske udfoldelser. De er nu sikret nogle år frem i tiden. 

På Højbo har vi ansatte i mange forskellige funktioner. Alle gør de deres yderste 

for at børnene skal trives, lære og udvikle sig bedst muligt. I gør en kæmpe og 

meget påskønnet indsats. Jeres energi og idérigdom giver vore børn lyst til at lære 

og har stor opbakning fra børnenes forældre. Tak for det.  

Højbo er børn, lærere, ledelse, klubpersonale, pedel og rengøringspersonale. 

Højbo er skønne rammer for undervisning. Men Højbo er også forældre. Vi plejer 

at sige at vi optager familier. Forældre og 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 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. 

 

 

 

 


