Historien om os
Der var engang en folkeskole – den skulle rives
ned – det blev bestemt.
”Nå”, sagde en gruppe forældre, ”så bygger vi
da bare en ny.”
Og så gik de i gang.
”Skolen skal ligge lige hér på Karholmvej i
Østerlund.”
”Hvorfor? Jo, for hér er dejligt grønt – med skov,
stisystem og ja, bare rigtigt børnevenligt. Hvad
mere kan man forlange?”
Forældregruppen begyndte som en arbejdsgruppe.
Fra tanke til fuldt etableret skole lå imidlertid
mange, mange timers frivilligt arbejde –
sondering af forældreopbakning, samtaler med
kommune omkring køb af grund, udarbejdelse
af detailplaner for evt. skolebyggeri,
godkendelse af lokalplan, udarbejdelse af
vedtægter, godkendelser ved undervisningsministeriet og så lige et par møder omkring
finansiering.
Allerede d. 28. november 2002 blev Friskolen
Østerlunds Støtteforening grundlagt. Der blev
hurtigt tegnet medlemmer, og foreningen har
fra første dag arbejdet for at støtte skolen og
dens virke.
På den stiftende generalforsamling d. 22.
januar 2003 blev arbejdsgruppen valgt til
Friskolen Østerlunds første bestyrelse.
Udover 2 revisorer blev der valgt tilsynsførende
– 2 pensionerede skoleledere fra kommuneskolen.
Men skolen skulle jo have nogle elever, derfor
blev der holdt indskrivning i præstegården –
og der kom mange elever, så nu var tiden inde
til at ansætte skoleleder og personale.
Ansøgningerne løb ind fra København til
Aalborg. Jobsamtalerne blev afholdt i præstegården eller privat – én eller to til samtale ad
gangen, det gjorde ingen forskel. De blev valgt
i alle størrelse, alle aldre og af begge køn. Ens
for alle, der blev valgt, var ihærdighed,
engagement og troen på, at denne friskole
kunne noget, som ingen andre kunne:

Den kunne og ville føre ideerne ud i
livet – nu og i årene fremover!

Tænk sig at ansætte en personalegruppe på
basis af en drøm, en vilje, 10.000 m² bar mark
og 115 indskrevne elever – ingen historie,
ingen legende børn i skolegården, ingen
bygninger og ingen timeplaner!
Hen over sommeren blev der arbejdet hårdt fra
personalets og forældrenes side.
Med forældrenes og bestyrelsens store indsats
lykkedes det i løbet af 3 uger at opføre en
pavillonskole med skolegård, legeplads, klasseværelser og SFO. Inventar og bøger blev
indkøbt. Personalet arbejdede en del af ferien,
og d. 3. august 2003 var de klar til at modtage
115 børn.
Så var vi på vej ….. !
Ønsket var en lille skole med højst 18 elever i
hver klasse og ét spor fra 0.-8. klasse. Dette
skulle være med til at nå den enkelte elev,
styrke nærværet og samværet i klassen og
klasserne imellem.
Skolens positive udvikling gjorde, at vi 2
måneder inde i 2. skoleår besluttede at oprette
en 9. klasse fra skoleåret 2005/6.
Skolen har fra 1. dag samarbejdet med lokale
kommune- og friskoler, skoletandpleje, skolelæge, talepædagog, psykolog m.fl.
Vi arbejder med brobygning fra børnehaverne
til friskolen - og fra friskolen til videregående
uddannelser og erhverv.
Vi har fra første skoleår samarbejde med
Havnbjerg Skole og Nordborg Slots Efterskole,
som har givet os mulighed for at leje os ind i
deres faglokaler. Idræt er henlagt til udendørsområderne og Nordals Idrætscenter.
D. 24. februar 2005 blev det på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at opføre
en permanent skolebygning på 2000 m² i
stedet for de nuværende lejede pavillonbygninger på 700 m². Den nye skole vil stå
indflytningsklar i december 2005, og på det
tidspunkt forventes elevtallet at være mindst
160 elever – fordelt på 0.-9. klasse.
For ikke at stå i stampe, bliver personalet ved
med at udvikle sig – fagligt og som et team.

For Friskolen Østerlund har tænkt sig
at blive – og det er ganske vist!

