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Formandens beretning: 

Endnu et år er gået her på Stepping Friskole. Et år hvor vi kan se 7lbage på mange gode oplevelser. 

En af de helt store højdepunkter var fejringen af skolens 10 års jubilæum i august sidste år. 

Det var en fantas7sk dag med godt vejr og en masse liv herude i skolegården. Eleverne havde lavet 
forskellige boder og der var underholdning og musik. Lidt godt 7l ganen og generelt en rig7g god 
stemning. 

En mærkedag som vi kan være rig7g stolte af. Der er sket rig7g meget siden lokale ildsjæle tog 
ini7a7v 7l friskolen. Der er løbende bygget 7l og fornyet, og alt det gør at skolen står godt rustet 7l 
de næste 10 år. 

Og i det forgangne år har vi heller ikke ligget på den lade side. 

Lærerværelset har fået en 7ltrængt opgradering og gangen ned 7l salen er blevet shinet op, så den 
ny kan bruges af eleverne hvis der skal hænges lidt ud. 

Børnehuset som jo også er en del af stepping friskole har siden starten vist sig at være en stor 
succes. Det startede med 7 vuggestue børn hvor der i dag er 17 og 26 børnehavebørn hvor der i 
dag er 37. 

Vi har et fantas7sk børnehus med nogle gode udendørs rammer samt mulighed for at bruge 
skoven hvor der er shelter og bålhyLe. 

Dog står vi med en udfordring i vuggestuen, hvor pladsen er lidt trang 7l de mange børn. 

Vi er derfor i bestyrelsen begyndt arbejde på hvad der kan være af løsningsmuligheder. Enten i 
form af nybyggeri eller en anden udnyLelse af de allerede eksisterende rammer. 

Et velfungerende børnehus er vig7gt for at 7ltrække flere unge familier 7l stepping og vuggestuen 
vil derfor have høj prioritet i den næste periode. 

En af de 7ng som vi så ikke har så meget indflydelse på er de offentlige busforbindelser 7l 
Stepping. Vores egen bus er den forbindelse uundværlig, men vi oplever at vi i princippet skal 
længere og længere rundt for at få alle med. Vi håber på at der rent poli7sk bliver kigget på andre 
løsninger end dem der er nu. 

Coronaen nåede også at gøre sit indtog med nedlukning og mange syge lærere og pædagoger. 

Der skal i den forbindelse lyde en stor tak for den indsats i har ydet. Selvom der i perioder var flere 
syge på en gang og man ikke kunne få vikarer fik i det alligevel 7l at fungere, således at børnene fik 
undervisning i skolen og pasning i børnehuset. 



Generelt vil jeg sige at stepping friskole og børnehus har et fantas7sk personale som hver dag 
danner rammen om den dagligdag som vores børn skal være i. 

Tak 7l Lise, Anders og MeLe for et godt samarbejde med bestyrelsen. Vi har nogle gode møder 
hvor der lyLes 7l hinanden og på den baggrund bliver der truffet beslutninger 7l skolens bedste. 

Tak for opmærksomheden. 

Claes Pasgaard Erlang 


