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Efter en lidt forsinket generalforsamling sidste år pga. COVID-19 startede

bestyrelsen, hvor de egentlig slap, nemlig den fortsatte planlægning og

effektuering af renoveringen af børnehaven. Renoveringen startede op i løbet

af sensommeren, hvor underetagen blev omdannet til et stort kaos med

vandskade og byggerod. Efterhånden blev kaos omdannet til orden og det

begyndte at se lyst ud med nye toiletfaciliteter, stort flot køkken og en

garderobe med plads til over 40 børn. Underetagen blev nu taget i brug og så

gjaldt det overetagen. Fra at være et bart og uberørt loft blev det forvandlet til

brugbare og lyse lokaler. Det var dog ikke uden problemer, og entreprenøren

havde røde ører, idet de gik langt over tidsplanen. Men færdig blev den i

starten af 2021, og dét i nye fantastiske rammer der matcher den rivende

udvikling børnehaven har været i siden opstarten i 2016.

En stor tak skal lyde til personalet i børnehaven der har formået at drive stedet

gennem byggerod og kaos - uden at det på noget tidspunkt er gået ud over

børnenes trivsel. Ligeledes en tak til forældre for forståelse gennem

renoveringen.

Da børnehaven stod færdig gik håndværkerne over vejen og i gang med at

nedrive det gamle depot. Weekenden forinden havde bestyrelsen brugt to

dage på at tømme og sortere alskens ting og sager, lige fra hjemmebyggede

katapulter, cirka 2 ton tagsten og træ nok til at opføre en mindre stavkirke.

Nu er håndværkerne så småt ved at være færdige og den nye flotte

skolebygning står færdig og klar til 8. og 9. klasser til august.
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Vi har haft et positivt problem. Tilgangen af elever udefra har bevirket at

behovet for buskørsel er steget markant. Den tidligere løsning med skolens

egne busser og flexjobbende chauffører viste sig ikke at være holdbar.

Hovederne blev lagt i blød og alternative løsninger diskuteret og udarbejdet.

Opgaven viste sig dog at være langt sværere end først antaget, og derfor

kunne vi ikke finde en egnet løsning med vores nuværende setup, da dette

ikke ville være fordelagtigt. Løsningen blev derfor at søge professionel hjælp

fra vognmand. Derfor blev lokalområdets vognmænd kontaktet og dette

udmundede sig i et samarbejde med Solveigs Taxi & Busser, som vi er sikre

på bliver rigtigt godt.

Men inden da, viste Corona igen sit grimme ansigt i foråret, hvilket gav store

udfordringer med busplaner og gjorde at vi i en periode desværre ikke kunne

køre med busserne pga. gældende retningslinjer. I den periode blev vi mødt af

en fantastisk opbakning fra forældre som fandt alternative løsninger og brugte

hinanden til at få bragt børn til og fra skole.

Vi har stor forståelse for de problematikker der efterfølgende har været med

busplanerne. Det har i sandhed ikke været nemt for nogen. Men vi kan med

sikkerhed sige, at vi i bestyrelsen har gjort alt hvad der stod i vores magt for at

imødekomme de ønsker vi modtog, men desværre har det ikke været muligt

at imødekomme alle ønsker og opfordringer.
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Den 12. maj, havde vores skoleleder gennem mange år sidste

arbejdsdag. Lene har gjort en enorm indsats for skole og børnehave og hun er

en af årsagerne til at Fole Friskole og Naturbørnehave er, hvor den er i dag.

En stor tak til Lene for arbejdet og vi ønsker hende alt det bedste fremover.

Perioden efterfølgende og frem til nu har ikke været ønskværdig, hverken for

bestyrelse, forældre men især for personale. Meddelsen om, at Lene

stoppede har været ekstrem uheldig. Det kunne vi have ønsket anderledes,

men uforudsigelige omstændigheder gjorde, at den plan bestyrelsen havde for

udmeldingen, ikke kom i brug.

Fole Friskole har altid været byens samlingspunkt og drevet af

forældrekredsen og lokalsamfundets store engagement. Det betyder, at når en

stor del af forældrekredsen udtrykker enorm utilfredshed over bestyrelsens

virke og tilmed giver den et mistillidsvotum, er vi som bestyrelse selvfølgelig

nødt til at lytte til dette og tage konsekvensen deraf.

Vi har som bestyrelse altid har haft skolens ve og vel som første priotet.

Men vi kan konstatere, at der er, en stor utilfredshed med vores virke, og at

dette muligvis kan påvirke skolen i en negativ retning.

På informationsmødet for et par uger siden kom det til udtryk fra

forældrekredsen, at vi som bestyrelse har været for dårlige til at informere

omkring byggeprojekt og håndtering omkring buskørsel. Vi var for lukkede og

man savnede mere viden omkring vores arbejde i bestyrelsen. Vi anerkender

til fulde, at håndteringen af dette kunne have været bedre.

Men - taget skolens positive udvikling i betragtning under den netop afgået

bestyrelse, mener vi, på absolut ingen måde, at det berettiger til et

mistillidsvotum. Processen med mistillidsvotummet har været ekstrem dårlig

for skolens omdømme og det har allerede haft konsekvenser for elevtallet.

Ligeledes har rygter og beskyldninger svirret frem og tilbage på mails som alle

har kunnet følge med i. Dette inden vi alle har kunnet mødes, se hinanden i
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øjnene og få en dialog omkring udfordringerne. Det finder vi, som bestyrelse,

meget ærgerligt.

Denne proces kan muligvis være skyld i, at skolen får et dårligere omdømme

fremadrettet. Det håber vi som bestyrelse naturligvis ikke sker, hvorfor vi har

taget konsekvensen, og trækket os kollektivt. Vi har, som tidligere nævnt, altid

haft skolens trivsel og udvikling som vores vigtigste prioritet.

Oven på alt dette, vil jeg godt benytte lejligheden til at takke mine

medbestyrelsesmedlemmer for den megen tid og arbejde I har bidraget med

og for mange hyggelige og konstruktive møder.

Således er der nu plads til nye kræfter i bestyrelsen og der venter i den

kommende tid et enormt arbejde.

Vi ønsker jer alt det bedste; så Fole Friskole & Naturbørnehave fortsat skal

være et godt sted at være og et godt sted at lære.
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