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2020 vil altid blive husket som corona året. Eleverne var hjemsendte en stor del af den første del 

af 2020. Heldigvis fik vi børnene tilbage op mod sommerferien, men uden morgensang -

fællesspisning i spisesalen - ingen varm mad mandag og fredag - ingen fredagssang - ingen fælles 

arrangementer- ingen aktiviteter på tværs af huset - ingen forældre på skolen - og meget korte 

besøg i børnehave og vuggestue. Til gengæld blev vi bedre til at udnytte vores omgivende 

faciliteter - vi var meget udenfor, og en del af undervisningen for de ældste elever foregik i 

klubhuset. Vi lærte også en del om onlineur:,dervisning, både elever og lærere. 

Da vi nærmede os jul blev vi lukket ned endnu engang, og vi kom først i gang i uge 6 med de 

mindste elever. Nu er de ældste med på 50%, og det er en underlig løsning. i skole hver anden uge 

fysisk, og online undervisning den næste uge. Jeg håber at vi snart får alle elever tilbage fuld tid. 

Og jeg håber at der bliver mulighed for at gennemfører lejrskolen i år, d. 10. - 12. maj er det 

meningen at vi tager til Kjelsø lejren, men der kommer først nyt fra ministeriet d. 20. april om det 

bliver muligt i forhold til sundhedsmyndighedernes anbefaling. Hvis lejren aflyses, laver vi 

ekskursionsdage og aktivitetsdage i stedet for. I vil høre nærmere. 

Nok om corona. På trods af dette, fik vi lavet taget færdig på skolen i løbet af foråret 2020, vi har 

fået nyt linoleum på i garderoben i børnehaven, vi har fået nyt loft i spisesalen, lyddæmpning i 

vuggestuen samt en masse andre forbedringer. Alt dette ville ikke kunne lade sig gøre uden hjælp 

fra jer forældre, tak for det. John har ikke kørt så meget bus under nedlukningen, så han har fået 

lavet en masse småting, som har ligget og ventet. Dejligt. 

På personalesiden er der sket en del - Maja har fået nyt job, og stoppede d. 1. februar, Merete fra 

b~r_neh~ven har fået nyt job, og stoppede d. 1. marts. Elisabeth er opsagt på grund af nyt 

strl/mgsmdho/d, og stopper d. 1. maj. Bodil stopper d. 1. juni og går på efterløn. Og John har 

meddelt at han ønsker at gå på efterløn til d. 1. september. På baggrund af alle disse forandringer 

~a~ der været trav/hed i forhold til ansættelser. Vi har ansat en ny pædagog med tiltrædelse d. 1. 

Jun,, hun hedder Ch~istina Kærshøj Brant, 31 år, og kommer fra en stilling i Ulbjerg børnehus. Vi 

;ar ansat en ers
tatnmg for Bodil, Anette Nielsen, 52 år, dagplejer fra Viskum. Og vi har ansat Erna 

d:::~~:n s~m bogholder/:ekretær, E~~a er 49 år, og har 20 års erfaring som bogholder . Vi har 
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det desuden b I tt e I ræ e se d. 1. august. På grund af vækst i skoledelen er 

es u et at ansætte en lærer med tiltrædelse d. 1. august, og vi er i fuld 

processen, der er ansøgningsfrist d 29 apr'I V . gang med 

. . I . I søger en musik, fysik/kemi, engelsk og dansklærer. 



Baggrunden for fagrækken er at vi jo forventer at vi får 8. klasse inden for de kommende tre år, så 

vi i skoleåret 23/24 har 8. klasse. 

Jeg kan sige at antallet af ansøgere har været fuldt ud tilfredsstillende, så Vejrumbro Fri er en 

eftertragtet arbejdsplads, det er jeg meget glad for. 

Medarbejderne på VF har ydet en ekstraordinær indsats i denne noget turbulente tid, både 

corona, og stor udskiftning i personalet, en kæmpetak til jer for den helt fantastiske tilgang I har 

haft for at få hverdagen til at fungerer. 

Bestyrelsen har også skullet handle i denne mærkelige tid, og tak for jeres fleksible tilgang til at få 

den overordnede ramme til at være fleksibel, samt den sparring jeg undervejs har haft behov for, I 

har sørget for at der har været opbakning til de svære aflysninger. 

Sonja kommer nærmere ind på regnskabet, og årets resultat. Jeg er ikke glad for at vi kommer ud 

med et negativt resultat for 2020, men jeg finder at resultatet på et underskud på 50.000 er 

acceptabelt. Jeg kan se frem til at vi lander 2021 med et pænt overskud. Og det trænger vi til. 

Børnetallet er stigende i skoledelen de kommende år. I år har vi haft 56 elever, og vi kan se frem til 

at tallene i de kommende år er stigende primært fordi vi forventer at fortsætte indtil 8. klasse: 

• 21/22: 62 elever 

• 22/23: 67 elever 

• 23/24: 74 elever 

Vi får en nedgang i børnetallet i børnehaven, men oplever til gengæld stor tilgang til vuggestuen. 

Efter sommerferien er der 12 børn i børnehaven, og 12 børn i vuggestuen. 
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