
I III Bif rost 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING PÅ BØRNESKOLEN BIFROST 

Torsdag den 27. august 2020 

Referat v. Birgit Nielsen 

1. Valg af dirigent 
Henrik Villadsen valgt uden modkandidater. 

Valg af stemmetællere: Birgit Nielsen og Lisa Skov-Svendsen 

Pause: Pædagogisk leder, Annie Jeppesen, fortæller om skolens visioner og tiltag i 2020-21. 

Generalforsamlingen genoptages herefter. Den indledes med præsentation af den nuværende bestyrelse. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning for 2019 v. formand Susanne Juhl 
Beretningen er indsat nedenfor referatet. 

Forsamlingen ytrer stor forståelse for, at kommunikationen styrkes - både internt og eksternt. At gøre 
fortællingen om Bifrost tydeligere herunder at det kreative og faglige går hånd i hånd, og at vi har SFO for 
alle børn fra 0. klasse til 9. klasse. 
Det fremhæves, at der i forældregruppen er mange ressourcer. Det gælder i konkrete opgaver og fx i 
overlevering af erfaringer og værdier til nye forældre, så de også føler ejerskab for Bifrost. Ligesom en 
"Bedsteforældre- og forældrebank" hilses velkommen. 

3. Det reviderede og godkendte årsregnskab 2019 fremlægges til orientering v. kasserer Jannic Mikkelsen 
Se evt. på intra i mappen "Bestyrelsen" hvor budget og regnskab er uploadet. 

Underskuddet var forventet pga. tiltag hen over året. 
Afvigelser fra budget skyldes primært hensættelser pga. den nye ferielov. Det er over halvdelen af 
underskuddet samt investering i fire Bifrost-film i forbindelse med Markedsføring. 
Markedsføring, PR mm. er også en ekstra investering. Dertil kommer nedrivning og genopbygning af 
Skatercentret i det nyindkøbte Kaj Munks Vej 7. Yderligere er der etableret p-plads på det nyindkøbte Kaj 
Munks Vej 3. 

Måltallet er 205 børn, så vi kan være økonomisk stærke til at kunne videreudvikle tiltag i vores hverdag. 

4. Det vedtagne budget forelægges til orientering v. kasserer Jannic Mikkelsen 
Se evt. på intra i mappen "Bestyrelsen", hvor budget og regnskab uploadet. 

Der var forslag om at oprette en halv kommunikationsstilling, jf. udgift til Markedsføring. 

5. Bestyrelsens indstilling til Generalforsamlingen, jf. skolens vedtægter §3 stk. 23 
- Køb af Byjunglen til orientering 
- Køb af de sidste lejede grunde, hvor sandkasserne er til beslutning 

Forslaget om køb af de sidste 2 lejede grunde blev vedtaget enstemmigt. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år 

Valgt til bestyrelsen for 2 år blev: 
Susanne Juhl 
Jannic Mikkelsen 
Camille Kristensen 
Anette Buhl 
Morten Smedegaard 

Udover disse nyvalg til bestyrelsen sidder følgende i bestyrelsen: 
Jacob Blichfeldt -valgt af Skolekredsen 
Chresten Starnov 
Lonni Østergaard 
Bjørn Østergaard 
Maria Daugaard 

Valgt som suppleanter for 1 år blev: 
1. supplant Maiken Dahl 
2. supplant Christian Mølgaard 

7. Valg af revisor 
Genvalg til BDO uden kommentarer 

8. Indkomne forslag 

A. Forslag om at der kan bestilles skolemad af ekstern leverandør 

B. Forslag om at SFO åbner kl. 6.45 og lukker kl. 16.45 

Bestyrelsen vil undersøge disse forslag. 

9. Eventuelt 

Forslag om "SFU" - aktivitetseftermiddag for unge på Ældste trin i SFO, for at styrke fællesskabet i hele 
klassen. De unge vil gerne være sammen og har brug for rammer omkring deres samvær. 
Et andet forslag til SFO er at undersøge, om frivillige organisationer i Herning kunne have lyst til at komme 
en eftermiddag og give de unge mulighed for at afprøve organisationens aktiviteter. 

Forslag om at bestyrelsens udvalg i højere grad benytter sig af flere forældres kompetencer, ressourcer og 
tid. 
Ønske om at Forældreinvolveringsudvalget snarest opretter en database over forældre- og bedsteforældre, 
der på forskellig vis kan involveres i opgaver. 

Forældre vil gerne hjælpe med PR i forbindelse med rekruttering af nye børn. 

Corona-erfaringen viser, at der er umådelig stor forskel på, hvilke vilkår familierne har haft til hjemmeskole. 
Vi har evalueret erfaringerne, som bliver afsæt for hjemmeskole, hvis vi igen står i en sådan situation. 
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11111 BifiOSi 
Bifrost forsøger at fastholde det særlige omkring vores skolegang/læringssyn i kombination med 
myndighedernes retningslinjer. Vi har fx aldrig lagt så mange fotos fra 1. skoledag og oplevelsesfasen på 
Facebook som i år, netop for at give alle forældre indblik i vores hverdag, når man nu ikke kan komme 
indenfor. 

Der var et ønske om, at vi genoptager tilbuddet om et fyraftensmøde, hvor vi, for forældre gennemgår, 
hvordan vi underviser fx matematik. Mødet kunne fx ske via Teams. 

Bestyrelsesformanden takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. 

Dirigenten takker for god ro og orden. 

Dato 

JF. PKT. 2 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2019 VED FORMAND SUSANNE JUHL 

1. Indledning 
Kære forældre, ansatte og øvrige tilknyttede til Bifrost. Det er første gang, at jeg har fornøjelsen af 
at aflægge beretning på bestyrelsens vegne. En beretning der her her i dag den 27. august 2020 - 

skal handle om året 2019. Det er 5 måneder siden - vi skulle have afholdt generalforsamling, men 
Corona-situationen, retningslinjer om forsamlingsforbud. og et erklæret mål om at passe på 

hinanden har gjort - at det først var muligt at afholde generalforsamlingen i dag. Vi håber, at vi på 
den kommende generalforsamling i foråret 2021 - igen kan arrangere fællesspisning og opfordre 

endnu flere til at deltage. 

Netop fordi, at generalforsamlingen i dag skal handle om 2019 - vil jeg starte med et lille 

tilbageblik, som kan pege os alle i den retning. 2019 var året; 
Hvor vi kunne fejre 1-års fødselsdag for vores nye, flotte og renoverede skole 
Hvor Afsluttende Projekt for 8. og 9. klasse hed "The Body as a Battlefield" og året 
begyndte med fællesemnet "L'uomo universale" - Leonardo da Vinci 
Vi endelig - efter 10 års ønske - fik muligheden for at købe Kaj Munks Vej nr. 7. Også kaldet 
Smyrna og skaterhallen. Vi købte flere grunde - men det kommer jeg tilbage til. ... 
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11111 Bit rost 
Hvor Jens Ole - som den 4. Bifrost medarbejder - fejrede 30-års jubilæum på Bifrost 
Hvor vi for alvor kunne høste frugterne af den nye SFO-struktur - med masser af glade 
børn og endnu flere initiativer for børnene 

Så - som så mange andre år - var 2019 et år fyldt med forandring, læring, udvikling, fejring og 
masser af glæde på Bifrost. 

2. Medarbejdere 
I 2019 har vi taget afsked med 2 medarbejdere, 1 lærer og 1 administrativ medarbejder. Der er 
genansat 1 ny lærer samt en deltids administrativ medarbejder. 

Derudover tilknyttes der hvert år, typisk for et år ad gangen, en fast pædagogmedhjælper til SFO 
og vikaropgaver. Brian havde i løbet af efteråret 2018 været i mesterlære mht. at være SFO-leder. 
Han fik SFO-leder jobbet i februar 2019. 

3. Bygninger, naboer og omverdenen 
Vores placering i Herning by har traditionen tro givet os mange glæder og indimellem også nogle 
udfordringer. Det der historisk er blevet talt mest om, er vores fysiske rammer. Mange af disse 
udfordringer blev løst ved den store ombygning i 2017/2018, hvor vi fik Greenhouse og 
renoverede klasselokaler og fællesområder. 

Men vi er ikke færdige endnu. Vi arbejder fortsat på at udvikle vores skole og vores læringsmiljø. 

Ultimo 2018 købte Bifrost en del af nabogrunden på Kaj Munks Vej nr. 3. I 2019 godkendte I på 
generalforsamlingen købet af Kaj Munks Vej nr. 7 med tilhørende bygning og skaterområde, samt 
en del af nabogrunden på Silkeborgvej 79 - også kaldet "By-Junglen". 

Værdifulde investeringer, der sikrer at skolens værdi øges - men også, at vi fortsat kan udvikle os - 
og skabe bedre rammer for børn og voksne. Både i forhold til den praktiske del af hverdagen der 
handler om trygt at kunne aflevere sine børn og parkering af cykler og biler, men også med 
muligheden for at udvide rammerne for læring og samvær. 

Der er i 2019 etableret cykelparkering og p-plads, ligesom vores dygtige pedel Henry har lagt rigtig 
mange ressourcer i etablering af udeområder, fældning af træer og nedrivning af ikke anvendelige 
bygninger på tilkøbte adresser. Og selvom vi på ingen måde er i mål med renoveringen af Kaj 
Munks Vej nr. 7, har vi allerede haft stor glæde af området i både undervisning, pauser og SFO. 
2020 er planlagt som et inspirations-år, der skal gøres os helt klar på - hvordan vi får udnyttet de 
mange nye kvadratmeter som en del af vores kreative læringsmiljø og sikrer os endnu bedre 
rammer for at kunne arbejde i større grupper og på tværs af trin. 
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4. Organisationen 

Ledelsesstrukturen. For 2 år siden ændrede Bifrost på ledelsesstrukturen, så der er i dag, er Annie 
som skoleleder - og Birgit som administrativ leder. Vi må konstatere, at udviklingen gennem de 
seneste år har gjort, at administrative opgaver er vokset og flere er kommet til. Bl.a. EU's 
persondataforordning, nye økonomisystemer, flere forældrehenvendelser, kommunikations- og 
markedsføringsopgaver, øget it-fokus og drift og mange flere. Den ændrede model er nu etableret, 
og det er svært at forestille sig, at det har været anderledes. Vi arbejder fortsat på at prioritere og 
balancere opgaverne fx alle de nye opgaver, der er i forbindelse med elevrekrutteringskampagner 
og opfølgning. Dertil kommer dagenes uforudsigelige opgaver, der skal gribes og håndteres 
sammen med de faste opgaver. 

Trinkoordinatorer. På Bifrost arbejder lærerne tæt sammen på de enkelte trin - og hvert trin har 
en trinkoordinator. En model der blev etableret i 2018 med målet om at skabe en bro mellem trin 
og ledelse. Den ændrede model er her også fuldt etableret og har vist sig at være en god og 
effektiv måde at arbejde på for både lærere og ledelse. Ligesom der er forandringer i de 
administrative opgaver, oplever vi også forandringer lærernes opgaver/roller. 
Trinkoordinatorerne er med til at prioritere og planlægge dagsordenen til lærermøderne, så 
indholdet bliver så relevant som muligt for alle. Dertil er de også en uvurderlig hjælp, når der skal 
gives trininformationer eller fx 'tages temperaturen' på en mulighed. 

SFO. SFO er en del af helhedslinjen, i løbet af 2019 blev sammenhængen styrket mht. aktiviteter, 
der netop tog afsæt i Leonardo Da Vinci fx Atelier (opfindelser), Sløjd (opfindelser) og i Multi 
(kroppens Autonomi). Altså sammenhæng mellem SFO og det aktuelle emne der arbejdes med i 
skoletiden. 
Yderligere fik vi sat gang i drenge/pigeklub af Katrine for mellemtrinnet, hvor de lavede forskellige 
ting, som bl.a. ture ud af huset, genbrugsforretninger, biblioteket mm. - og der blev lavet maddag 
i køkkenet. Der var også gang i bålet hver tirsdag med et varieret udbud af bål mad. 
Traditionen tro blev der afholdt jule-SFO for alle, inkl. forældre, søskende og bedsteforældre. En 
fantastisk tradition. 
En anden tradition er Skolebio, hvor SFO - som det eneste sted i kommunen - sørger for at følge 
børnene til biografen og gøre dem klar til at se film. Det er ellers en forældreopgave. 
I 2019 åbnede også "gør det færdig cafe", hvor børnene kunne fortsætte med en opgave eller 
træne noget, der var aftalt med deres lærere. 
Og så var der det meget populære tiltag - turen til Tur MCH Arena - hvor vi så FCM U19 mod 
Manchester Uniteds U19. 

Den nye SFO-struktur, med Brian som leder har 3 mål: Bedre overgang mellem skole og SFO, flere 
aktiviteter og et styrket samarbejde i SFO-gruppen. Også den model er nu fuldt etableret og 2019 
bød på mange positive tilbagemeldinger fra både børn og forældre. 

5 



Bikuben. Konceptet omkring vores førskole Bikuben er også blevet udviklet de seneste år. Børnene 
går i skole fra 8-14. Første og andet modul er lærerbemandet med målet om at skabe en god 
introduktion til det at gå i skole. I 3. modul tager pædagogerne over og sætter fokus på leg og 
læring, relationer og bygger bro over mod eftermiddagens SFO-tid. 
I forbindelse med "midtvejsevaluering" af Bikube-børnenes trivsel, læring og udvikling udarbejder 
lærere og pædagoger i fællesskab et observationsskema mht. at være skoleparat. Målet er, i 
samarbejde med barn og forældre, at gøre barnet skoleparat og dermed give barnet den bedste 
start på skolelivet efter sommerferien. Modellen fungerer rigtig godt, men vi evaluerer naturligvis 
hvert år for at se, om der skal justeringer til for de kommende Bikube-børn. 

5. Inklusion 
Inklusionstilskud 
Bifrost har i 2019 fået 127.946 kr. i inklusionstilskud. Tilskuddet er tildelt i forhold til gældende 
regler og anvendes til forskellige typer af undervisningsaktiviteter, hvor målet er at støtte bedst 
muligt op om det enkelte barns læring og udvikling. 

Inklusion - organisering og evaluering 
Der er løbende opmærksomhed på inklusion gennem uddannelse, kurser og foredrag for at styrke 
lærernes og pædagogernes basisviden. Det giver mulighed for, så tidligt som muligt, at spore 
afvigelse fra normaludviklingen på såvel det faglige, personlige samt sociale område. 
Der evalueres og differentieres individuelt - også i de enkelte klasser mht. arbejdsform, metoder 
og materialer samt på læringsmål og indhold. Dette ses som en integreret funktion på hele skolen. 
Det gælder for alle børn og særligt for børn med udfordringer som f.eks. ADHD, 
overbliksvanskeligheder og ordblindhed. På Bifrost er der tradition for, at vi søger at finde en 
løsning for at kunne give ekstra støtte til de børn, der har særlige udfordringer. 

Der udarbejdes en plan med individuelle læringsmål, fokusområder, evaluering og information til 
hjemmet. Der tilbydes individuel undervisning eller undervisning i mindre grupper. Perioden vil 
typisk være på ca. 5 uger, dog afhængig af fokusområde og udvikling. Der kan deltages i flere 
forløb inden for et givent fagområde eller inden for forskellige fagområder. Barnets udbytte ift. 
læringsmål evalueres af klub-læreren. Slutevaluering udarbejdes skriftligt, og følges op med 
faglærer og forældre. Der har i 2019 periodisk været følgende inklusionstiltag samt klubber: 

• Pædagogisk støtte i flere fag på alle trin 
• Ekstra lærere på alle trin 
• Danskklub/støtte på alle trin 
• Matematik+ klub på mellemtrin og ældste trin 
• Tyskklub på ældste trin 
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I 2019 har ca. 70 børn været tilknyttet støtte i skolens klubber i et eller flere forløb og/eller på 
forskellig vis er børn blevet tilgodeset med hjælp fra ekstralærere og pædagogisk støtte. I tillæg til 
det rigtig gode arbejde, blev det i 2019 også besluttet at teste et ordblindeforløb med en ekstern 

samarbejdspartner. 10 børn og lærere har deltaget i forløbet i foråret 2020, og den første 
evaluering er absolut positiv, hvilket gør, at vi forventer at investere i og arbejde videre med 
modellen i 2020. 

6. Redegørelse for skolens økonomi 
2019 blev et af de dyrere år for Bifrost - og vi leverede et underskud på 800.000 kroner. Et 
underskud som vi var fuldt bevidste om - og som bestod af lønomkostninger relateret til ændring i 
ferieloven, renteudgifter ved låneomlægninger der bl.a. også har reduceret vores gæld, 
markedsføring til rekruttering af nye elever, nedrivning af skater center, etablering af p-plads m.m. 

Men det betyder ikke, at skolen ikke har en sund økonomi. Bifrost' samlede formue er på 10 mio. 
kr. - og revisionen har godkendt årsrapporten for 2019 uden bemærkninger. 

Vores kasserer Jannic Mikkelsen vil gennemgå regnskabet lidt mere i detaljer senere, hvor I kan 
stille yderligere spørgsmål. 

7. Pædagogiske tiltag og pædagogiske udvikling 

I 2019 arbejdede pædagoger, lærere og ledelse med 'vores praksis' (måden vi arbejder på) hvor de 
bl.a. tog afsæt i et fællesoplæg med hjerneforsker Kjeld Fredens. Der var bl.a. fokus på 
arbejdssedler på yngste og mellemtrin. På ældste trin blev projektvejledningen revideret. 

I august havde de også et oplæg af psykolog Rikke Yde Tordrup om "Markante forældre - handler i 
kærlighed". Oplæg, debat og efterfølgende workshops har givet lærere og pædagoger en større 
forståelse for forældres henvendelser. Og også nuancerede måder at reagere på. 

Et andet tiltag i 2019 var medarbejdernes besøg på Odin Teatret - altså en kunstoplevelse. Målet 
var at inspirere vores medarbejdere, holde fast i kunstens betydning og styrke fællesskabet. På 
Odin Teatret fik medarbejderne et indblik i teatrets liv og så klassikeren "ltsi Bitsi". 

På Bifrost arbejder vi med Selvevaluering. Det kan I læse mere om på hjemmesiden. Under fanen 
"Selvevaluering" kan I se eksempler på, hvordan vi arbejder i alle fag, værksteder og projekt. Hvert 
3. år udskiftes eksemplerne. Alle lærere er bevidste om, hvad formålet er med deres undervisning, 
hvilke faglige mål der, struktur og evaluering - både løbende og afrundende. 
På møder i efteråret inspirerede lærerne hinanden ved at præsentere et afprøvet eksempel og 
diskutere vinklen "Værdsættelse og evaluering" sammen med børnene. Dertil kom værdsættelse 
og evaluering af lærernes eget arbejde, der var særligt fokus på hhv. research- og planlægning 
samt tværfaglige arbejde. 
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11111 Bit rost 
Afsluttende projekt tog sit afsæt i en studietur til Oslo. Emnet hed "The Body as a Battlefield" og 
indeholdt inspirationer som besøg i fotoudstillingen af samme navn på Nobel Peace Center, 
novellen "Polyface", Frank Benson skulpturudstilling på Astrup Fearnley Museum, Naturhistorisk 
Museum - undervisning af zoolog og omvisning i udstillingen "Livets tre", Amnesty International, 
foredrag: Kunstens betydning for kampen for menneskerettigheder og Frognerparken med 
Vigelands skulpturer. 

Det afsluttende projekt giver mulighed for at arbejde med Bifrosts værdigrundlag og overordnede 
målsætning. Dvs. 

• kvalificering af viden og værdier, færdigheder og holdninger som ligeværdige dimensioner 

• udvikling af evnen til at handle ansvarligt og realisere et godt liv både nu og i fremtiden 

• dannelse af frie, selvstændige mennesker, som har mod på at reagere på basis af indsigt i 
verdens forskellighed og i naturens og kulturens sammenhænge 

• evnen til at tage stilling til, hvad der er virkeligt, hvad der er ligegyldigt og hvad der er 
menneskets mulighed, forpligtigelse og grænse 

I løbet af skoleåret er der forskellige mindre forløb, hvis formål er at styrke børnenes fortrolighed 
med hinanden på tværs af alder. Det er også - for de ældste børn - en øvelse i at være 
projektleder, skabe god stemning og finde fælles fodslaw i aktiviteterne. 

Temaet for Livøturen i 2019 var "Natur der du'r!". Her var optaktsdagene og det store Ø-løb på 
Bifrost vinklet i forhold til naturens vidundere. 

8. Rekruttering af nye elever 
Konkurrencen er steget, kravene er blevet større og kanalerne til kommunikation er blevet flere. 
Der er kommet flere muligheder for skolevalg, større mobilitet blandt familier, sportsskoler, øget 
søgning til efterskoler eller anden forandring allerede fra 8. klasse. 

Det betyder, at vi som en privatskole, naturligvis har til opgave at markedsføre os selv - så nye 
Bifrost familier kommer til. 

Elevtallet har afgørende betydning for vores økonomi. Vi har som udgangspunkt plads til 23 børn i 
alle klasser. Der er dog rigtig mange situationer der har indflydelse på klassestørrelse og 
klassedynamik. Vores mål er minimum 205 børn på skolen (vi er dags dato 200) - det vil give os et 
godt økonomisk fundament for en hverdag med mulighed for nye faglige og pædagogiske tiltag i 
ex. projektarbejde - og det vil samtidig betyde, at vi ikke bliver udfordret på det 
omkostningsniveau vi har i dag. Skolens største indtægtskilde er naturligvis relateret til skolepenge 
og tilskud på baggrund af antallet af elever - og den største udgiftspost er lønninger. 

Så vi vil øge antallet af elever. 

Derfor arbejdes der nu på nogle faglige tiltag, skolens kommercielle profil, vores digitale platforme 
og 2 kampagner der skal sikre, at vi får nye børn til skolen - men i høj grad også at vi fastholder 
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11111 Bit rost 
vores elever. Vi lancerede i 2019 en ny kampagne-hjemmeside, producerede nogle 
værdikommunikerende videoer - og har konceptueret en kampagne målrettet de lidt ældre 
elever. En kampagne der skal gennemføres efter sommerferien 2020. 

Ud over arbejdet med PR og markedsføring, arbejdes der også med flere introaftener, ventelister 
til nye elever, markedsføring på sociale medier og individuelle rundvisninger - også til 
førskoleelever. En stor og ressourcetung opgave, men som har stor betydning. 

9. Forældrefest 
Traditionen tro blev der afholdt forældrefest på Bifrost, den første lørdag i november 2019. 
Temaet var" Afterski", og endnu engang viste en flok kreative forældre hvordan man kunne skabe 
nogle flotte rammer for et brag af en fest. Tak for indsatsen. 

10. Klasserepræsentanter 
I september blev der for første gang indkaldt til et fælles møde for alle nyvalgte 
klasserepræsentanter. Her blev der talt om ansvar, mulige tiltag mht. involvering af børn og 
forældre, modtagelse af nye forældre i klasse mm. Målet er naturligvis at klæde 
klasserepræsentanterne bedst muligt på - ift. den opgave de har i de enkelte klasser. Men i høj 
grad også at evaluere og udvikle måden vi i dag gør tingene på. 

11. Bestyrelsen 
Bestyrelsen har holdt en række ordinære bestyrelsesmøder året igennem. Hovedfokus har været 
konstituering og nye bestyrelsesmedlemmer, køb af ejendomme, låneomlægninger, tilpasning af 
arbejdsgrupper i forhold til de opgaver som der lige nu er i fokus for skolen, praktiske opgaver 
relateret til de nye ejendomme og grunde, revurdering af forældreinvolveringsopgaver og 
påbegyndelse af en Bifrost folder til nye og gamle Bifrost-forældre og så selvfølgelig målet om 
flere elever. 

Kære Bestyrelse. Der er mange nye opgaver, som I arbejder hårdt på at bidrage til - hver især med 
målet om at gøre en forskel for vores fælles skole. Vi er så småt ved at få opgaverne formaliseret 
så vi i 2020 og 2021 kan få endnu flere ting gennemført. TAK for indsatsen og TAK for jeres tid. 

12. Den daglige ledelse 
Birgit og Annie - den daglige ledelse. Det er jer to, der har det tætte samarbejde med bestyrelsen. 
I er altid forberedte og meget hjælpsomme. Uanset om det handler om deltagelse i møder, bidrag 
til udvalgene eller generelle spørgsmål relateret til bestyrelsens øvrige opgaver. Det sætter vi stor 
pris på. Det er en fornøjelse at være formand i en bestyrelse, hvor man bliver så velinformeret 
som jeg gør. Tusind tak for det. 

13. Afslutning 
Jeg vil som afslutning gerne sende en TAK. 

Tak til ledelse og medarbejdere på Bifrost. I er Bifrost! Uden jer ville Bifrost ikke være det Bifrost vi 
alle er glade for og stolte af. TAK for jeres målrettethed og ambitiøse indsats - når det gælder om 
at være en topprofessionel skole, med helt unikke værdier- men især når det gælder vores børn. 
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I III Bif rost 
Tak til forældrene på Bifrost, der altid bakker op om alle mulige tiltag. Rengøringsdag, 
vedligeholdelsesdag, ad-hoc-flis-opgaver, fastelavn, motionsdag, forældrefest og mange flere. I er 
en stærk forældrekreds, hvis opbakning er uvurderlig og med et samarbejde der smitter positivt af 
på børnene. Det er en af Bifrost' stærke værdier. 

Tak de forældre der - på alles vegne - har husket at anerkende vores værdsætte lærere, 
pædagoger og medarbejdere. Jeg har ofte hørt om kage- og chokoladeleveringer på 
lærerværelset. Jeg ved, at anerkendelsen er værdsat! Tak. 

2019 var et rigtig godt Bifrost år - og et godt afsæt for et 2020 der på mange måder har været 
udfordrende, men også har vist, at vi - sammen - står på et stærkt fælles Bifrost fundament. 

TAK! 
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