
Skolebestyrelsens årsberetning, 2018/2019 

  

Så er skoleåret 2018/2019 ved at være til ende. Endnu et skoleår, hvor både elever, lærere, 

forældre og ledelse har flyttet Frisholm Skole fremad. Igen et skoleår med kæmpe succesen 

”Vild dans”, der samlede hele skolen til dans i hallen. Vi fik skolemad etableret igen og vi håber 

rigtig mange er glade for dén mulighed i en travl hverdag. Skolebestyrelsen vil gerne benytte 

lejligheden til at takke Janne Mylin for 10 års flittig tjeneste på Frisholm Skole. Og velkommen 

til Anders, som nu tager over og allerede er begyndt at sætte sit præg på vores skole. Det 

bliver SÅ godt ☺. I løbet af skoleåret er nogle principper blevet opdateret og et enkelt nyt er 

kommet til. Frisholm er nu den første skole i Silkeborg kommune, der har et princip om 

vikardækning. Læs det her: https://frisholm-skole.skoleporten.dk/sp/file/af579e81-64bc-4f3e-

a5d9-13e325634daf 

  

Samarbejder i ind- og udland 

Endnu engang har vi udvekslet elever, lærere og mange erfaringer med vores venskabs-skole 

fra Holland. Det er vores indtryk, at alle har gode oplevelser i rygsækken efter både at have 

været på besøg i Holland og fået besøg herhjemme i Them. Dét er en udfordring som vores 

store elever virkelig lærer noget af. Også vores 6. klasser har gavn af vores samarbejder. Hér 

var det fælles lejrskole til Ahl Hage som vi gennemførte sammen med Bryrup – dét åbnede for 

nye venskaber og fællesskaber. 

  

Kommer der mon flere penge? 

Byrødderne i Silkeborg Kommune diskuterer stadig, hvordan skoleøkonomien skal være for de 

kommende år. Det ser ud til, at der kommer flere midler, men udmøntningen er usikker 

endnu. Her lokalt synes vi absolut at kunne bruge flere midler. Skolestrukturen har jo gjort, at 

vi ikke længere får overbygningselever fra Gjessø, men vores omkostninger er stadig næsten 

de samme. Vi fortsætter med at bruge vores indflydelse, så politikerne forstår vigtigheden af 

at prioritere vores børns skolegang. 

  

Farvel til forældreintra 

I det kommende skoleår (efter efterårsferien) siger vi farvel til forældreintra. Systemet var 

bedaget og vi trænger til at få en bedre platform til bedre kommunikation og læring. Vi håber, 

at du som forælder allerede nu tænker over, hvad de gode vaner skal være, når du skal bruge 

Aula. Du véd lige at tjekke et par gange om ugen om der er noget nyt om dit barns skolegang, 

som du skal vide. 

  

Skolebestyrelsens fokus 

Skolebestyrelsens opgave er bl.a. at føre tilsyn og udforme principper for vores skole. Begge 

dele ønsker vi at blive endnu bedre til. Derfor starter vi næste skoleår med at invitere 

foreningen ”Skole og Forældre” til møde, så vi kan lære og høste af andres erfaringer og gøre 

Frisholm Skole endnu bedre. I den forbindelse vil vi da gerne sige tak for 

forældrehenvendelserne til os – det er godt at vide, at vores skole lægger jer på sinde. 

  

God sommer. 

  

På skolebestyrelsens vegne 

Ivan Thiim, formand 

  

https://frisholm-skole.skoleporten.dk/sp/file/af579e81-64bc-4f3e-a5d9-13e325634daf
https://frisholm-skole.skoleporten.dk/sp/file/af579e81-64bc-4f3e-a5d9-13e325634daf


Skolebestyrelsen er:  

Ivan Thiim – formand  

Mona Bünning Christiansen – næstformand  

Svend Christensen - forældrerepræsentant  

Lene Engelbrecht Hansen - forældrerepræsentant  

Jonas Ditlefsen – forældrerepræsentant  

Grethe Møller – forældrerepræsentant  

Sofie Winther – forældrerepræsentant  

Per Bech Knudsen – medarbejderrepræsentant  

Annette Mehlsen Heitmann – medarbejderrepræsentant  

Martin Kjærlund Assens – 1. suppleant 

Tina Lovborg – 2. suppleant 

 


