
 

 

Kære alle.      27.03.2019 

Velkommen til og tak fordi i er mødt op i aften.  

 

Året som er gået har budt på flere nye tiltag. Det økonomiske største har været købet og renoveringen af 

den røde børnehave. Vi købte børnehaven og SFO huset for 500.000,- kr og fik lavet en stor renovering og 

tilbygning for 2,5 millioner. Børnehaven er blevet virkelig flot og er nu helt opdateret i forhold til div 

lovkrav og fungerer nu optimalt for både børn og voksne. Der er en langt bedre opdeling af børnene, da 

vuggestuen ligger i den ene ende og de kan få den fred de behøver, samtidig er de så tæt på at de store 

vuggebørn kan gå op og lege i børnehaven og stadig være tæt på det velkendte og trygge. En stor tak til 

alle som hjalp med flytningen og renoveringen. Også en kæmpe stor tak til personalet i børnehuset som 

har klaret flytningen, tak for jeres gåpå mod, jeres fleksibilitet og ikke mindst jeres måde at håndtere det 

på, det har gjort flytningen nemmere for børnene.   

Vi har også købt et stykke mark bagved børnehaven, hvor der er blevet etableret som en kæmpe stor og 

flot legeplads, med en lang mooncar bane, en skøn jordvold som indbyder til leg og et bålsted. Derudover 

er der blevet plantet diverse buske og træer, flere med frugt. En stor tak til jer som har hjulpet med 

legepladsen, om det er hjælp med etablering, gravearbejde, fondssøgning eller nedgravning af planter, alt 

hjælp har været vigtig og er værdsat. 

I SFO Huset er der også sket noget. Der er sat nye lofter op, som dæmper lyden, der er kommet ny 

belysning og toiletterne er blevet opgraderet så de nu passer til skolebørn i størrelse og der er lavet båse. 

Der skal også lyde en tak til SFO personalet, som også yder en rigtig stor indsats med vores børn.  

Det at Stepping friskole nu både er skole, sfo og børnehus giver en optimal udnyttelse af fællesmidlerne. 

Her kan nævnes bussen som naturligvis benyttes meget af skolen, men den bruges også ofte om fredagen 

til børnehavetur. Hver mandag er lærer Søren sammen med børnehaven og synger og laver sanglege. De 

ældste børnehavebørn er nogle gange med til morgensang og fortælling på skolen, så vi bruger hinanden, 

og det er et kæmpe plus for alle.  

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle lærerne som gør et kæmpe stort og fantastisk 

stykke arbejde med vores børn. Jeg har kun oplevet positivt. I er imødekomne, smilende og har altid 2 

minutter til at snakke hvis der er behov for dette. Tak fordi i er en del af Stepping friskole.  

Også tak til pedeller, rengøring, sekretærer, buschauffører og andre som får skolen til at fungerer i 

dagligdagen. 

Så vil jeg gerne sige tak til mine bestyrelses kolleger, det har for mig været 2 fantastiske og spændende år i 

bestyrelsen. Jeg har desværre været nødt til at tage en beslutning om ikke at genopstille. Dette er grundet 

travlhed i hjemmet. Jeg har nydt at være med i skolebestyrelsen. 

Til slut vil jeg gerne takke dig Lise. Du gør et kæmpe stort stykke arbejde, og uden dig kørte skolen ikke så 

godt som den gør. 

 

Tak fordi i lyttede. 

Tina Risom, næstformand. 


