
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra VNIs bestyrelse 

Til vores forældrekreds, børnehaveforældre, skolekredsmedlemmer og lokale foreningsrepræsentanter. 

Tiden løber afsted og vores nye friskole er snart ved at runde sit 2. år som fungerende skole med en rivende 

udvikling både bag og foran sig. Vi startede i august 2012 med bare 18 elever – blot 4 elever over 

spærregrænsen for en nystartet friskole. I år var spærregrænsen 24 elever, så det er med stor ro og glæde, at 

vi i år er nået op på 54 elever og ser frem mod august og start af skoleår 2014/15 med over 70 indskrevne 

elever, herunder en fuld 0. klasse og opstart af vores overbygning med 7. årgang – som udvides til og med 9. 

klassetrin inden august 2016. I over 20 år har skoledistriktets elever måtte tage turen til Slagelse efter 6. 

klassetrin, så det er noget af en sejr for os Vestermose-friskolefolk at mærke, at der rent faktisk er god søgning 

på vores skoletilbud – også til store børn. 

Siden de første spadestik med anmeldelse af ny friskole i august 2011, stiftende generalforsamling i november 

2011 og lukning af den lokale folkeskole i 2012 har ledelsen i første omgang brugt kræfterne på alle de 

formelle ting ved konsolidering af en ny skole, forhandle lejeaftale i takt med det voksende behov, få iværksat 

løsninger af praktiske opgaver, herunder oprettelse af vores egen busordning. Vi har også arbejdet på hele 

tiden at øge vores kontaktflade og via Facebook, lokalbladsartikler, avisartikler, plakater, brochurer, og ikke 

mindst vores hjemmeside, at påkalde os/skolen lidt opmærksomhed, så omverdenen kunne blive bevidst om 

vores eksistens og være klar over, at der hér lå en skole, som var kommet for at blive. En skole der tilmed 

kunne åbne sin egen børnehave i januar 2014 og også her oplever en overvældende interesse. 

I starten måtte bestyrelsesmedlemmerne have mange bolde i luften, men efterhånden som der kom 

personale til, blev disse færre og færre for mange af os og vi kan stadig tage os selv i at sidde og undre os over, 

at vi har så få opgaver på bestyrelsens to-do-liste efter vores møder, fordi vi engang var vant til et andet 

tempo. Vi tager os simpelthen i at NYDE det. Vores primære opgaver er nu: 

 At VOKSE og at gøre det i hensigtsmæssigt tempo og på bæredygtigt økonomisk og pædagogisk 

grundlag. Vi lejer vores bygninger, men vil købe, så vi bliver herre i eget hus og får langt flere 

muligheder for at udvikle stedet – det er vores store fokus fremover. At ruste os til et køb. 

 Vi får flere og flere elever, og skal oprette flere stillinger og ansætte personale – til undervisning, 

fritidstilbud, administration og det tekniske.  

 Vi har klare værdier for vores skole og en undervisning, med bevægelse og udeliv, som vi i samarbejde 

med vores personale hele tiden skal udvikle på, så vi bliver endnu bedre. 

Her på vej mod vores årlige generalforsamling, om en lille uges tid, er det med iver, glæde og gå-på-mod, at 

jeg tager hul på et nyt år med bestyrelsesarbejdet og i høj grad også håber på, at kunne hilse et par nye 

bestyrelsesmedlemmer velkommen. Husk blot at være meldt ind i skolekredsen for at være valgbar – dette 

gøres ved henvendelse til skolens kontor, hvis du ikke allerede er medlem. 

Hvad end du ønsker at indgå i bestyrelsen, eller du bare vil have en 

kop kaffe og høre lidt mere om vores arbejde og fremtidsplaner for 

skolen m.m.,  så er det vigtigt at du viser os din interesse og støtte 

ved at møde op d. 29/4, kl. 19 – 21. Skolens støtteforening afholder 

generalforsamling ved samme lejlighed.  

 

Glædelige forårshilsner 

Linda Juul Thomsen, bestyrelsesformand. linda@vestermose.dk  
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3 bestyrelsesmedlemmer fortæller… 

Jeg kom ind i bestyrelsen som suppleant i august 2012, da der i forbindelse med skolestart skulle ekstra medlemmer ind.  

Jeg er sidenhen kommet ind som alm. bestyrelsesmedlem i forbindelse med andres udtræden før tid, og det har jeg 
bestemt ikke fortrudt. Jeg synes det er utroligt spændende at være med til at forme mine egne børns skole på en måde, 
som slet ikke er mulig i folkeskolen og jeg ønsker at fortsætte i bestyrelsens arbejde. 

I forhold til hvad jeg har fået fortalt omkring de første mange bestyrelsesmøder, inden skolen startede rigtigt op i august 
2012, så synes jeg ikke arbejdet omkring bestyrelsesarbejdet har været slemt. Og da slet ikke set i forhold til det vi har 
opnået indtil nu. Ja, bevares, der skal bruges et par timer en aften om måneden, plus en smule løst, men hvis ikke man 
kan afsætte den tid til fordel for sine - og andres børn, så... Jeg bruger jo i forvejen tid med mine børns sport :) Og jeg 
ved at mine børn synes det er fedt at vi som forældre støtter dem i deres skolegang. 

Jeg kan helt klart anbefale andre at gå ind i bestyrelsen på VNI, jeg har i hvert fald lært en masse omkring det at drive en 

skole (og  børnehave) på privat basis. 

Christina Navne Jørgensen, mor til Jakob i 5. og Patrick i 1.  Min motivation for at gå ind i bestyrelsen på VNI 
var helt klart mine børn.  
 
Min mand og jeg kommer ikke fra området, men 
er tilflyttere og nåede at opleve den "gamle" 
landsbyskole som lukkede i 2012. Vi har begge 
gået på relativt store skoler, så den nærhed og 
tryghed vi oplevede på en lille skole, hvor der 
oven i købet var højt til loftet og smukke 
omgivelser, betagede os. Det har helt klart 
krævet is i maven, men vi har aldrig været i tvivl 
om vores valg.  
 
Det der startede med at være for vores børns 
skyld, udviklede sig ret hurtigt til noget større og 
det at være med til, at udvikle en helt ny skole 
med værdier som ligger én stærkt på sinde er 
fantastisk. Jeg har lært utrolig meget om 
skoleverdenen de sidste par år, men bestemt 
også om mig selv - man skal ikke forvente, at alt 
kommer ud af ingenting, det kræver hårdt 
arbejde, kompromiser og viljestyrke. 
Jeg fortsætter meget gerne i bestyrelsen. 
 
Tine Henriette Wiegaard Hansen, næstformand, 

mor til Maja i 5. og Tobias i 3. klasse 

Jeg var med i opstartsgruppen for skolen, så for mig var det 
naturligt at fortsætte som bestyrelsesmedlem, da vi nåede 
dertil. Jeg har hele vejen igennem følt, at det var et vigtigt 
og samtidig spændende stykke arbejde, som skulle laves.  
 
Vi har en unik mulighed for at præge vores skoles drift, 
kultur og rammer, fordi vi stadig er i gang med at forme og 
er "under opstart". Det er spændende at være med til at 
diskutere kostpolitik, IT politik, ansættelser, økonomi og 
andre vigtige emner, som har stor indflydelse på vores børns 
læring og trivsel i hverdagen. 
 
I begyndelsen var der uanede mængder arbejde, fordi alt 
skulle gøres fra bunden, men i løbet af første skoleår og især 
nu i det andet er det blevet meget overskueligt. Mange af 
opgaverne kender vi nu fra de tidligere år, og de ansatte 
løfter nu en stor del af disse. Selve indsatsen ligger nu 
primært i at deltage i bestyrelsesmøderne ca 10 gange årligt. 
 
Personligt synes jeg at møderne er både spændende rent 
indholdsmæssigt, men også hyggelige og sjove og præget af 
god energi og humor mellem deltagerne. Imellem møder er 
der af og til en enkelt opgave eller noget andet, man skal 
deltage i, og disse opgaver fordeler vi altid mellem os under 
hensyntagen til medlemmernes kalender, ressourcer, evner 
og situation i øvrigt.  
 
Selv har jeg lyst til at fortsætte i bestyrelsen, fordi jeg stadig 
synes, der er mange spændende emner, som skal tages op 
og mange områder af skolen, som fortsat er under udvikling. 
For hvert år der går, bliver vi flere og flere og de muligheder 
vi har, vokser. Derfor er det nu, om muligt, endnu mere 
spændende at være med til at vælge den retning, som 
skolen og vores børns hverdag skal udvikle sig i. 
 
Maria Fredberg Østergaard Hancock, mor til Naima i 0. 
klasse. 
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Vi har nu plads til mindst 3 nye 

bestyrelsesmedlemmer/suppleanter i 

skolens bestyrelse  

ER du mon den ene af dem??? 

-med lyst til at være med, når vi skal udvide, købe skole 

og overtage bygninger. 

- med noget på sinde, når vi udvikler vores profil og 

arbejder med alt fra kost til IT. 

- med ideer, kreativitet, vilje og/eller nysgerrighed på 

at skabe vækst/udvikling. 

- med lyst til at indgå som vores nye M/K i en givende, 

spændende OG hyggelig bestyrelsesgruppe. 

- eller noget helt andet som netop du kan bidrage med. 

VNI støtteforening 

Støtteforening – hvad nu? 

Vestermose Natur- og Idrætsfriskole har 

også en støtteforening og alle 

skolekredsmedlemmer er automatisk 

medlemmer af støtteforeningen. Det 

seneste år har foreningen af forskellige 

grunde levet en meget anonym tilværelse. 

Det håber vi, at nogen af jer vil være med 

til at ændre på. 

Foreningens primære formål er at yde 

økonomisk støtte til friskolens aktiviteter 

m.m. Det forudsætter selvfølgelig, at der 

er ”penge i kassen”, som skolen kan søge 

om at få del i, og det kræver lidt 

benarbejde. Til gengæld er det en skøn 

oplevelse som støtteforening at se nogle 

drømme blive til virkelighed, og der er 

masser af drømme at realisere og 

aktiviteter at støtte. Hvad med Ipads, 

interaktive tavler til klasseværelserne og 

bidrag til lejrskolerne? – Kun fantasien 

sætter grænser. 

Er du ikke så meget til selve 

bestyrelsesarbejdet, men stadig gerne vil 

bidrage med noget praktisk, så overvej, 

om ikke arbejdet i støtteforeningen er 

noget for dig og mød op på 

generalforsamlingen den 29. april. Der er 

brug for flere hænder. 

Vi ses! 

Støtteforeningen v. Louise Schaub, 

fungerende formand. 

www.vestermosefriskole.dk 

Generalforsamling på VNI. 

Vis din opbakning samt interesse i skolens 
udvikling med din deltagelse. 

Tirsdag d. 29. april. 

Klokken 19:00 – 21:00 

I skolens aula. 
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