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Beretning TTF-B 2022 

Indledning 

Kære Alle forældre, ansatte og støttekreds, 

2021 blev et uforudsigeligt og udfordrende år. Et Corona år, vil mange betegne året, hvor vi igen 

skulle leve med restriktioner, social afstand og en lang vinter med hjemmeskole, som trak store 

veksler på vores børn, forældre og ansatte. Men indstilles kikkerten skarpere på 2021, var året 

også meget andet for Tønning Træden Friskole og Børnehave.  

 

Året der gik 

Året bød på flere festlige højdepunkter for vores fællesskab, hvor skolen bl.a. fejrede sin 30-års 

fødselsdag. En festlig og tiltrængt sensommereftermiddag med pølser og kreativitet i skolegården, 

hvor vi let forsinket fik muligheden for at mødes og fejre friskolen. Der var efterfølgende bred 

enighed om, at arrangementet med vores familier, personale og lokale var en god start på 

skoleåret. Måske kunne vi gentage arrangementet og kickstarte skoleåret også fremover med en 

sådan eftermiddag.  

Mere fest nåede vi også i september, hvor Yrsa fejrede sit 25-års jubilæum. En sådan fejring har vi 

efterhånden en god erfaring med, og et kvart århundrede på samme arbejdsplads vidner om at 

TTF-B ikke blot er et godt sted for børn og elever, men også godt for vores ansatte. 

 

Skolefest, skolebyttetur og de traditionelle jule- og forårskoncerter fik vi ikke mulighed for at 

afholde. I stedet nåede flere af klasserne deres traditionelle ture til Vingsted, Rom og Givskud, og 

børnehaven kom på sommerlejr i Juelsminde. Alle disse ture giver både spændende oplever, 

styrker fællesskabet og pirrer nysgerrigheden hos store og små. Disse ture er en prioritering hos 

os, og giver vores børn tryghed og erfaringer med at være ude i verden, og som de senere i livet 

helt sikkert vil mindes med glæde og stolthed.  
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Hverdagen gik trods Corona sin vanlige gang i vores 3 huse. Mens personalet sikrede vores børn en 

god hverdag, arbejdede bestyrelsen i udvalgene. I starten af året fik vi ny hjemmeside, som 

sammen andre PR-aktiver skal tiltrække nye familier. I sommerferien fik vi nyt asfalt i skolegården. 

Den ældste del af skolen blev i november efterisoleret, hvoraf effekten kunne mærkes både på 

krop og varmebudget. Som punktum for en længerevarende renovering af børnehave fik denne 

nypudset facaden med Tages engagement og effektive håndelag. I børnehaven fortsatte 

børnehaveudvalget sammen med Yrsa arbejdet med at styrke og udvikle børnehaven. 

Vuggestueudvalget arbejdede målrettet med at undersøge mulighederne for at etablere en 

vuggestue. Hvilket dog på nuværende tidspunkt er en stor omkostning at pålægge institutionens 

samlede økonomi, og som vi vil informere mere om senere i aften.  

 

I juni afholdt vi generalforsamling, og efter 10 utrættelige år i bestyrelsen stoppede Martin 

Hansson. Og netop bestyrelsesarbejdet er på Tønning Træden Friskole og børnehave unikt, for i 

løbet af 30 år har vi blot haft 5 bestyrelsesformænd, og historisk set er det yderst sjældent, at 

bestyrelsesmedlemmer ønsker at stoppe midt i deres valgperiode. Det viser et stærkt 

forældreengagement samt en lyst til at løfte en grundlæggende demokratisk og livsnødvendig 

opgave for dette sted.  

Det sammenhold og stærke bestyrelsesarbejde fik vi brug for i løbet af året, da vi i sommers og 

igen i december oplevede anonyme opslag med injurierende indhold. Sådanne anonyme opslag er 

ikke friskoleånd eller i tråd med vores 5 værdier herunder åbenhed og tryghed. Hos os er det 

vigtigt, at når i forældre ønsker det, så er bestyrelsen tilgængelig for en åben og faktuel dialog. 

Derfor er forældrekommunikation og samarbejde også et vigtigt og fast punkt på vores 

bestyrelsesmøder, for netop at sikre vores forældre er informeret og jeres henvendelser bliver 

håndteret, så vi fortsat har jeres opbakning og støtte. Ligeledes skal ingen ansatte være i tvivl om, 

at bestyrelsen bakker vores ansatte op i deres daglige arbejde indenfor gældende love og 

retningslinjer. Alt sammen til glæde og gavn for vores børn og fællesskab.  

 

Året sluttede med en usædvanlig stor søgning, da Bakkelandet desværre lukkede deres skole- og 

pasningstibud samt en stor tilflytning til lokalområdet, hvilket fik mange nye familier til besøge os. 
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Undervejs sikrede Yrsa og Thomas, at nogle af Bakkelandets ansatte fulgte med hertil, og det har 

helt sikkert bidraget til en stor tryghed for de mange nye børn og elever. Med så mange nye børn 

og voksne på kort tid var bestyrelsens første prioritet, at DE og VI hurtigt skal være OS, hvorved vi 

sammen skaber de bedste forhold og trivselsrammer for børn og voksne.  

 

Tak for året der gik 

Som afslutning på året, der er gået, ønsker bestyrelsen at udtrykke en stor tak til personalet for 

jeres utrættelige arbejde med vores børn og elever. I år en særlig tak for at I fik hverdagen til at 

hænge sammen, når Corona kom på besøg med sine restriktioner og smittetal. I har samtidig 

været utrolig dygtige til effektivt at favne nye børn, elever, forældre og kollegaer. 

 

Tak til Thomas, Yrsa og Bente, som er dem, bestyrelsen har mest kontakt med i det daglige. Det er 

en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle 3. Personligt vil jeg kort sige stor tak til Thomas og 

vores tidligere formand Martin for, at jeg som nyvalgt formand fik den fornødne hjælp og indsigt 

til at kunne navigere i alt dette. Tak til Thomas for din tid til vores samtaler på tomandshånd, hvor 

vi har fået talt om stort og småt og etableret et godt fundament for vores samarbejde.  

 

Fra mig skal også lyde en særlig tak til hvert enkelt bestyrelsesmedlem for jeres frivillige 

engagement og virkelyst i året der er gået. Tak for I i perioder udviste forståelse og gav mig 

arbejdsro til at fordybe mig i formandskabet det første år.  

Tak til Mikkel, Maria, Brian og Andreas for jeres indsats og samarbejde i bestyrelsen. I har i jeres 

bestyrelsestid ydet og bidraget til demokratiet i henholdsvis 1 og 2 valgperioder. Nu trækker andre 

projekter og interesserer i jer, men som en af jer fornyeligt udtrykte: ” Bestyrelsesarbejdet er et 

forrygende spændende arbejde, som jeg ærlig talt kommer til at savne”. Nu giver i plads til nye 

forældre får en værdifuld indsigt i vores børns hverdag og mulighed for at videreudvikle 

tilbuddene. Og det er ikke et endegyldigt farvel, for jeg har fået tilkendegivelse på, at jeres 

forældreengagement i andre sammenhænge fortsætter. Tusind tak til jer.  
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Og til sidst en stor tak til jer forældre, for jeres opbakning, engagement og alt det I både nu og i 

2021 har bidraget til. Jeres uvurderlig opbakning til bestyrelsens arbejde bekræfter vores valg og 

giver os tryghed, at I er med os undervejs, også når der skal kæmpes og tages principielle 

beslutninger.  

 

Forventninger til det kommende år 

Tønning Træden friskole og børnehave har i de seneste 10-15 år været igennem en rivende 

udvikling, mange nye familier er kommet til, og de fysiske rammer er udbygget af flere omgange. 

Armbevægelserne og ambitioner har været store, men velovervejet. Det praktiske 

forældrearbejde og de fornuftige investeringer tidligere bestyrelser har gjort, nyder vi godt af i 

disse år. Udvikling vil fortsat være vigtig for os, men vi har en unik mulighed for, at vi gør mere af 

det, vi er kendte for og gode til. Vi skal kort sagt fremtidssikre fundamentet under friskolen og 

børnehaven og dette med forældresamarbejde og i fællesskab.  

 

Bestyrelsens fokus bliver de kommende år at sikre stabilitet, struktur og styrke. Vi skal være i 

balance, videreudvikle og støtte op om vores kerneopgaver, som er den undervisning og det 

pædagogiske arbejde, der danner grundlag for vores børns dannelse og uddannelse. 

Fremtidssikringen af Friskole og Børnehave er vi allerede i gang med. Blandt andet ved at bygge 

skolekøkken, så 8. klasse kan gennemføre deres valgfagseksamen i hjemkundskab næste forår, og 

vi får samtidig forbedret rammerne for vores fredagsspisning. Der skal også udendørs rammer i 

fremtiden, derfor samarbejder vi med frivillige forældre, idrætsforeningen og lokalrådet for at 

etablere outdoor fitness og samle penge ind til nye legeredskaber.  

Vi vil også i det nye bestyrelses år nedsætte et BB-udvalg, som sammen med personalet skal se på 

udvikling af vores tilbud i børneboligen. For at sikre personalets faglige kompetencer både til 

nuværende og fremtidige behov bliver medarbejdere, som ønsker det, sendt på efter- og 

videreuddannelse. 

Fremtiden vil også kræve forældrearrangement, derfor har børnehaveudvalget sammen med Yrsa 

i marts sikret et stærkt forældreråd, der fortsat kan hjælpe med sociale arrangementer og 
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gennemføre basale men vigtige frivillige opgaver såsom rengøring og arbejdslørdage. Dermed 

bruges de ansattes tid sammen med vores børn. Ligeledes har frivillige forældrekræfter forfattet 

artikler, som kan markedsføre os og tiltrække nye familier til skole og børnehave. For selv om 

regnskabet for 2021 giver et overskud, og vi har en sund økonomi, så skal vi altid tiltrække nye 

generationer til vores skole og børnehave. 

Både nu og fremover skal vores friskole og børnehave være et attraktiv tilvalg for de mange nye 

borger lokalt og i Brædstrup området. Med vores tiltag tilgodeser vi både fysiske rammer, faglige 

kompetencer samt børn og elever til fremtidens drift.  

 

Når vi løfter i flok er der ofte en økonomisk gevinst, men det er også en investering i vores 

fællesskab og vores fælles forældreprojekt, som vores friskole og børnehave er. Hertil er det værd 

at huske, at alle kan noget lidt, alle kan noget særligt, og alle kan bidrage. Måske er der ressourcer 

blandt nogle af jer, der har lyst til at lægge kræfter i at arbejde med sponsorater, bage en kage, 

bidrage til en god markedsføring, grave et hul, eller anspore og hjælpe tidligere elever til at 

etablere et levende forum for vores afgangselever. Ja fantasien sætter ingen grænser for 

virkelysten, hvis vi hjælpes og rækker ud til hinanden med afgrænset opgaver i korte perioder.  

 

Med fælles opbakning sikres ressourcer til bestyrelsens ledelsesmæssige kerneopgave, som er at 

repræsentere jer forældre, udvikle og bakke vores personale op samt overordnet have ansvaret i 

relation til undervisningsministeriets love og kommunale retningslinjer. Dermed har bestyrelsen 

også mere luft og energi til håndteringen af akutte opgaver.  

Ved fælles hjælp, sikre vi en forankring af vores friskole og børnehave i alle hjem, som en forældre 

udtaler ”Du får en ny familie gennem skolen, hvis du vil.”  Sammen sikre vi, at vores skole og 

pasningstilbud ikke er eller bliver et ta-selvbord for individet, hvor der blot stilles krav og kræves 

ind. Derimod skal vi sammen skaber et stærkt og mangfoldigt fællesbord.  

 

Med disse ord afsluttes bestyrelsens beretning for året der er gået og med et ønske for fremtiden.  

Tak for ordet.  


