Beretning TTF 2020
Indledning
Endnu et år er gået her på Tønning Træden Friskole og Børnehave. Denne gang med
en noget forsinket generalforsamling pga. Coronavirus. Det var jo heldigvis ikke noget
der fyldte i 2019, som er det, denne beretning handler mest om.

Udvalg
Igen i 2019 er der sket meget på TTF. Hvis vi starter med de forskellige udvalg, så har
vi i 2019 haft 3 faste udvalg og et ad hoc udvalg. De tre faste er: PR- og
kommunikationsudvalget, Legepladsudvalget samt Vedligeholdelsesudvalget. Disse tre
udvalg kan i stor udstrækning ses som driftsudvalg, hvor bestyrelsen er repræsenteret
sammen med ledelsen og i nogle tilfælde medarbejdere.
I PR- og kommunikationsudvalget er der kommet en hvis rutine, hvor vi hvert år
fokuserer på markedsdag i maj i Brædstrup, desværre aflyst eller i hvert fald flyttet i år,
men noget, som igen i 2019, gav god synlighed og respons. Derudover arbejder vi med
at få artikler i Brædstrup avisen og til tider Horsens folkeblad samt flyers, som bl.a.
deles ud til byens ejendomsmæglere. I 2019 fik vi den mulighed at få lavet en
reklamefilm, som blev finansieret med reklamer fra nogle af vores samarbejdspartnere.
Det blev en rigtig god film, som er blevet delt flittigt på Facebook via vores Facebook
side. Filmen har så vidt jeg ved haft flere visninger end der er personer i Brædstrup, så
den er set mange gange.
I legepladsudvalget har vi arbejdet på en plan for videre udbygning af legepladsen rundt
omkring på skolens arealer. Arbejdet i udvalget har primært fokuseret på Børnenes
Jord, hvor der er et ønske om en større forvandling. Christian Riis, forælder her på
skolen, har hjulpet med at lave en helhedsplan for området, hvor der bl.a. tænkes i en
ny svævebane, et stort klatrestativ og flere andre ting. Udfordringen er som altid
økonomi. Legeredskaber er bestemt ikke billige. Det er dog via Christian Riis lykkedes
os at komme i kontakt med en fundraiser, som har stor erfaring i at indsamle penge fra
relevante fonde. I den forbindelse har vi også kontakt til lokalrådet, da vi tænker at en
opgradering af skolens udenomsarealer også er noget, der kan komme lokalsamfundet
til gode. Alt efter hvor meget vi kan samle ind, vil vi udføre projektet i etaper, så vi kan
fordele omkostningen over flere år.

Desuden arbejder Thomas sammen med skolens elever, via elevrådet, på at lave et nyt
sponsorløb, hvor pengene vil gå til legeredskaber, som børnene selv har været med til
at bestemme og prioritere.
Det sidste faste udvalg er vedligeholdelsesudvalget, som fokuserer på løbende
vedligehold af både indendørs- og udendørsarealer inkl. eksisterende legeredskaber.
Det mest almindelige vedligehold planlægges som del af de to arbejdslørdage, mens
større opgaver planlægges som selvstændige projekter, som ofte løses med en
blanding af købt arbejdskraft, Aages arbejdskraft og forældrehjælp. Det helt store
projekt sidste år og også i år har været renoveringen af klubben i børnehaven. Det
kommer jeg mere ind på senere, men af andre større ting er vi blevet færdige med
lærernes forberedelseslokale, som også indeholder et depotrum og et mødelokale. Vi
har også været nødt til at opgradere vores EL-tavle, da det nye byggeri sammen med et
større komfur i køkkenet var mere end den tidligere tavle kunne klare.
Desuden har vi i år haft en indskrivningsprocedureudvalg, hvor vi har gennemgået og
opdateret indskrivningsproceduren til TTF. Udvalget blev nedsat efter principiel
diskussion sidste år ift. flere end 20 elever i klasserne. Grundlæggende er proceduren
ikke ændret, men den er blevet mere simpel og nemmere at agere efter.

Obligatorisk prøve i 8. klasse
Af mere principiel karakter har bestyrelsen i år skulle forholde sig til, at der fra næste
skoleår skal indføres en obligatorisk prøve i et praktisk/musiks fag i 8. klasse. Ønsket
fra personalet var at dette fag skulle være madlavning, hvilket bestyrelsen støtter op
omkring. Det vil dog kræve en større renovering og ombygning af køkkenet inkl.
klasselokalet, da der skal etableres decideret skolekøkkener, hvilket vil give køkkenet et
tiltrængt løft og også være en stor hjælp ifm. fredagsspisning. Desværre ser vi ind i
nogle svære økonomiske år for børnehaven, hvilket jeg kommer ind på senere, og vi
har derfor valgt at tiden ikke endnu er inde til dette projekt. Det er dog bestyrelsens
hensigt at arbejde videre med dette forslag, når økonomien tillader det. Indtil da bliver
det billedkunst, der bliver prøvefag i 8. klasse.

Renovering børnehave
Det helt store renoveringsprojekt sidste år, som først lige er ved at være færdig, er
ombygningen af klubben i børnehaven. Det har igennem flere år været et ønske fra
personalet i børnehaven at få et møderum, så personalestue og kontor ikke skal
anvendes, når der f.eks. skal laves sprog screeninger eller andre samtaler med
børnene eller forældresamtaler.

I midten af 2019 fremlagde Lars Henrik sammen med forældrerådet i børnehaven et
forslag, om hvordan man kunne ombygge klubben, så man løste de ønsker der var, og
desuden gav klubben et løft, hvilket den trængte til. Ved at flytte nogle vægge, som
dermed gav mulighed for at flytte den tidligere indgang i klubben, kunne man frigive det
tidligere indgangsparti, som nu er blevet til et mødelokale. Desuden er selve stuen
blevet gjort større og et nyt køkken er monteret.
Startskuddet blev taget til arbejdslørdag i september, hvor nedrivningen gik i gang. Der
blev knoklet igennem og vi fik revet de vægge ned, der skulle væltes. Men som de
fleste der har været i gang med større renoveringsprojekt ved, så er nedrivningen ofte
den mindste del, og det har virkelig krævet blod, sved og tårer at nå i mål. I den
forbindelse skal der først og fremmest lyde en stor tak til Lars Henrik, som virkelig har
lagt mange timer i projektet, og også Dorthe, som især her i slutspurten har lagt mange
timer for at få det færdigt. Men Lars Henrik og Dorthe har selvfølgelig ikke gjort det selv.
Der er blevet trukket massivt på forældre, som skal have en stor tak. Det er altid farligt
at nævne navne, da nogle kan føle sig overset, men jeg synes der er et par stykker der
skal nævnes:
-

Thomas Marcussen og Jesper Algren der har hjulpet med murerarbejde.
Jeppe Andersen, der har hjulpet med VVS.
Vagn Saugberg, der har hjulpet med EL.
Xenya Johansen, der har hjulpet med malerarbejde.
Henrik Licht, der har hjulpet med tømrerarbejde.
Andreas Christoffersen, der ligeledes har hjulpet med tømrerarbejde, men også
mange andre ting.

Der skal også lyde en stor tak til Aage, som også har lagt mange timer i projektet, og til
personalet i børnehaven, som både har lagt mange timer i projektet, men som også har
skullet få en hverdag til at fungere med markant færre kvadratmeter til rådighed end
normalt.
Klubben er nu så godt som helt færdig, og vi glæder os til at både børn og voksne nu får
glæde af de nye lokaler.

Det kommende år
Kigger vi på det kommende år, altså 2020, kommer vi desværre ikke udenom at tale
økonomi i børnehaven. Efter at vi i en årrække har haft yderst gode årsresultater for
børnehaven er vi nu desværre kommet i en situation, hvor vi har svært ved at få
økonomien til at hænge sammen i børnehaven. Årsagen er simpel; vi har for få børn. Vi
har de sidste to år haft mindre underskud, men i 2020 har vi valgt at budgettere med et

større underskud på omkring 250.000 kr. Det gør vi, da vi mener at vi har nået en kritisk
grænse ift. personale. Der er grænser for hvor få personaler vi kan være for at dække
børnehavens åbningstider. Det er selvfølgelig ikke en holdbar løsning over tid, og der
ligger en stor opgave foran os i at prøve at hæve børnetallet i børnehaven. Vi håber at
vores ny-renoverede lokaler kan hjælpe, og vi vil også fortsætte med at have fokus på
børnehaven fremover, bl.a. bliver gulvet på larmestuen skiftet i sommerferien. Men her
vil vi også gerne bede om jeres hjælp til at sprede budskabet, at der er ledige pladser.
Vi kommer jo hellere ikke udenom, at tale om Corona. Corona har sat sit tydelig præg
på Danmark og Verden de sidste mange måneder, og det gælder selvfølgelig også her
på TTF. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Thomas, Yrsa og personalet, som
virkelig har taklet opgaven professionelt og sørget for at vi er kommet godt igennem de
sidste par måneder. Det er svært at sige, hvor meget Corona kommer til at påvirke os
resten af året, men vi må nok forvente at der stadigvæk går noget tid, før vi er tilbage til
noget der kan kaldes normalt.
Corona har desværre også betydet at vi har været nødt til at aflyse nogle ture og
lejrskoler, som f.eks. 6. klasses Københavner tur eller førskolens hyttetur, og for første
gang så længe jeg kan huske, har vi aflyst skolebytteturen. 8. og 9. klasses udlandstur
er flyttet, så den først finder sted i 2021. Vi ville ønske at der var mulighed for at disse
ture kunne ske på et senere tidspunkt, men det kan det desværre ikke, pga.
økonomiske og planlægningsmæssige årsager. Aflysningen af disse ture giver en
økonomisk besparelse, men det falder på et tørt sted, da Sundhedsstyrelsens
retningslinier har betydet at vi har været nødt til at hyre professionel rengøringshjælp.
Pengene bruges derfor på rengøring i stedet for. Skulle der blive penge ”til overs” vil
disse indgå i TTF’s overskud og geninvesteres i TTF. Det kunne måske være
startskuddet til et renoveret køkken eller et stort legetårn på børnenes jord.
Langt mere positivt er, at vi i år skal fejre børnehavens 25 års jubilæum. Den 1. oktober
er det 25. år siden at der kom børnehave til her på TTF. Det er helt sikkert noget der
skal fejres og som kommer til at fylde på den gode måde, når vi kommer om på den
anden side af sommerferien.
2020 bliver også året, hvor flere af de bærende kræfter og kulturbærere på TTF
stopper:
-

Brenda stopper i børnehaven for at gå på efterløn. Brenda har været en del af
børnehaven helt fra starten.
På skolen går Mette Bak også på velfortjent efterløn, og Dorthe Munch har, som I
har set på intra, også valgt at stoppe på TTF efter sommerferien.
Alle bærende kræfter her på TTF og især Brenda og Dorthe har jo været her i
rigtig mange år.

-

Sidst, men absolut ikke mindst, har Aage valgt at gå på pension fra september
efter mere end 20 år på TTF.

Der skal fra bestyrelsen lyde en stor tak til dem alle. De har alle virkelig været med til at
definere det TTF vi kender.
Vi kommer ikke udenom, at vi er i gang med et generationsskifte på TTF. Et
generationsskifte som jo allerede har været i gang i nogle år. Sidste år havde vi f.eks.
også Henning der stoppede. Med et generationsskifte kommer også nyt personale, og
dette er noget vi tager alvorligt i bestyrelsen. Vi har igennem årene set mange
eksempler på, hvor vigtigt det er at have det bedste personale. Et personale der vil
noget, og som er med til at forme det TTF vi kender. Det er derfor afgørende at det
personale vi får ind kan tilføje noget til TTF. Det bliver jo ikke det samme, som det der
var, og det skal det hellere ikke, men det er vigtigt at det er nogen der kommer med ny
energi og nye idéer, så vi også i fremtiden kan blive ved med at udvikle os positivt.

Tak for året der gik
Til sidst ønsker jeg at give en stor tak til personalet her på TTF og i år en særlig tak til
personalet i børnehaven, som har kæmpet for at få hverdagen til at hænge sammen
mens byggeriet i klubben stod på.
En stor tak til Thomas og Yrsa, som håndterer både stort og småt her på TTF, og en
særlig tak for den måde I har håndteret Corona situationen på. Det er en fornøjelse at
arbejde sammen med jer alle 3.
Til sidst tak til bestyrelsen og i den forbindelse en særlig tak til Rikke, Jens og Lars
Henrik, som ikke genopstiller. Tak for alt det I har bidraget med i bestyrelsen.
Som det aller sidste vil jeg, lige som jeg gjorde sidste år, minde om, at dette er vores
skole og børnehave. Der er ingen forvaltning, der fortæller os hvordan vi skal drive
skole. Det er op til os, personale og forældre, selvfølgelig indenfor rammerne af
friskoleloven, til at fortsat forme og udvikle det TTF vi ønsker. Det er vores skole og
børnehave og den bliver kun så god, som vi gør den.

Tak

