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Da kampen  
om den lokale folkeskole  

i Ørum Djurs var tabt, 
trådte borgerne i  karakter 

og skabte



Grupperne bestod af en medie, 
økonomi, byggeri, visions og 
fondsgruppe.

Projektet var gennemarbejdet med 
høj professionalisme. Der blev udar
bejdet prospekt, omdelt flyers, etab
leret samarbejde med friskolefor
eningen og banker. Medierne blev 
brugt til forskellige formål og ved 
behov allierede man sig med lokale 
politikere. Bestyrelsen blev valgt på 
et borgermøde og personerne havde 
hver sine kompetencer, som blev 
brugt professionelt i mange forskel
lige henseender.

Stor opbakning fra lokalområdet
Der var en stor opbakning fra de lo
kale foreninger med interessere i at 
bevare et skoletilbud og foreningens 
medlemmer. 

DECEMBER 2019
Friskolen bliver en realitet 
med stort flertal.

MAJ 2019
Grupperne arbejder på at 
realisere muligheden for 
at åbne en friskole. Man 
valgte bl.a. at stå i den 
lokale Brugs og informere 
om friskolens muligheder. 

FORÅR 2020
Grunden købes.

MARTS 2020
Bygge tilladelse fra kommunen.

EFTERÅRET 2018
Kommunen beslutter at lukke overbygningen på Ørum skole trods store protester fra lokalområdet.

NOVEMBER 2018
Borgermøde i Ørum Aktiv
center afdækker, at der er 
opbakning til at starte en 
friskole. 70 frivillige fordeler 
sig ud i 5 arbejdsgrupper og 
går i gang med at realisere 
MIN Friskole.

MAJ 2019
Bestyrelsen går i gang 
med at undersøge 
mulighederne for at starte 
en friskole i Ørum.

Dette er succeshistorien om, hvor
dan frivillighed og sammenhold går 
hånd i hånd og kan få et lokalsam
fund til at rejser sig og støtte op om 
at realisere et projekt og føre det fra 
drøm til virkelighed. 

MIN Friskole tog det 1.spadestik i 
marts 2020 og stod klar til at tage 
imod 125 elever august 2020. 

Idag er der 165 elever på MIN Frisko
le og flere elever er allerede tilmeldt 
til de kommende årgange. 

Lokale ildsjæle 
Da kampen for bevaring af den 
lokale folkeskole var tabt, valgte en 
gruppe lokale frivillige at sætte sig 
grundigt ind i muligheden for at 
oprette en friskole. Gruppen bestod 
af lokale borgere, som folk i forvejen 
havde kendskab og tillid til.

Der blev udarbejdet et oplæg, som 
blev fremlagt på et borgermøde 
primo november 2018 og resulterede 
i, at 70 frivillige, engagerede sig i 
projektet og fordelte sig på 5 allere
de planlagte arbejdsgrupper.

De frivillige bestod både af forældre 
til kommende skolebørn og lokale 
borgere uden børn på skolen, som 
havde interesse i at bevare et aktivt 
lokalområde. 

Frivilligheden har gennem hele pro
jektet været den bærende faktor for 
at MIN Friskole er blevet en realitet 
og har den dag i dag stor betydning 
i det daglige arbejde.

Man ønskede at bibeholde en model 
hvor alle pasningsmuligheder og 
skoletilbud fra 0.til 9. var samlet i 
lokalområdet, så børnene ikke skul
le brug lang tid på transport til fol
keskoler i for eksempel Grenå. Sam
tidig er en lokal skole det største 
aktiv for byens idrætsliv, den lokale 
Brugs, boligpriserne, erhvervslivet 
og hele lokalsamfundet. 

Dette blev udspringet til MIN 
 Friskole. 

MIN Friskole  
tog det 1. spadestik i 
marts 2020 og stod  
klar til at tage imod 
125 elever august 

2020. 

MIN Friskole klar til at modtage spændte elever, forældre og lærer.



Sponsorater
Forudsætningen for at MIN Friskole 
kunne blive til virkelighed krævede, 
at man kunne finde penge bl.a. via 
sponsorer.

Der blev udarbejdet en mulighed for 
at støtte MIN Friskole via borgerlån 
og firmasponsorater.

De 4 modeller til økonomisk støtte:
• Give en pengegave
•  Give et firmasponsorat offentligt/

anonymt
•  Give et 8 årigt borgerlån til MIN 

Friskole via egen bank
•  Give et 8 årigt borgerlån til MIN 

Friskolen af egne midler

Det viste sig hurtigt, at de lokale 
havde stor interesse i at bidrage til 
projektet økonomisk og opfordrede 
hinanden til at støtte op om idéen.

FORÅR 2020
Grunden købes.

MARTS 2020
Bygge tilladelse fra kommunen.

JANUAR 2020
Der skrives kontrakt 
med ABC Pavillioner.

APRIL 2020
Skoleleder ansættes.

MAJ 2020
Ansættelsessamtaler 
med øvrigt personale.

2. JUNI 2020
Dette var den helt store dag. Denne dag 
ankom pavillonerne og blev stillet op. Fordi 
der var så stor interesse fra borgerne i Ørum 
og omegn, blev der åbnet op så folk kunne 
komme og se skolen samme aften. 

I alt blev der samlet 1,6 mio. kr. ind 
via borgerlån og firmasponsorater.

Lokale erhvervsdrivene bidrog ud 
over økonomisk støtte med ma
terialer, frivillig arbejdskraft til 
at klargøre grunden, hjælp til at 
bygge skolen samt udlån af materiel 
(entreprenør maskiner, gravemaski
ner, lastbiler osv) til at udføre selve 
arbejdet. En lokal tømrervirksom
hed stillede også produktions lokaler 
til rådighed, hvor de frivillige kunne 
bygge pavilloner m.m. 

Andre sponsorater var bl.a i form 
af arbejdskraft i forskellige arbejds
grupper, madlavning til arbejds
dage, gaver til skolen (interiør, 
bøger, spil, legetøj og ikke mindst 
skoleborde og stole til hele skolen). 

DE 5 ARBEJDSGRUPPER

ØKONOMIGRUPPE: 
Har stået for regnskab og økonomi 
hele vejen i projektet. Blandt andet 
udkast til borgerlån, oplæg til bank
en og udregninger på forskellige 
scenarier for en bæredygtig skole.

BYGGERIGRUPPE: 
En gruppe fagfolk, som har stået for 
planlægning og byggeri på grunden. 
Blandt andet forslag til udformning 
af skole og udarbejdelse af tegninger 
samt planlægning af arbejdsdage.

VISIONSGRUPPE: 
Har stået bag udarbejdelse af den 
profil og de værdier, som friskolen 
arbejder efter idag.
Her under udarbejdelse af visioner, 
kærneværdier og afholdt workshops 
med friskoleforeningen. 

MEDIEGRUPPEN: 
Har stået for al branding omkring 
skolen. Herunder udarbejdelse af 
materiale til brug ved kontakt til 
borgerne i Ørum og omegn, annon
cering på Facebook, strategi for at 
få forældre til at indmelde børnene, 
happenings i byen samt foldere og 
andet materiale til aviser, kommune 
og banker.

I alle grupperne var minimum 
1.repræsentant med fra bestyrelsen. 

Idag er der  

165  
elever på MIN Friskole  

og flere elever er allerede 
tilmeldt til de kommende 

årgange.

Børnene har fra starten haft indflydelse på skolens indhold. De har bl.a stemt på, at skolens profil 
skal indholde teknologi. Alle klasselokaler har interaktive skærme, som eleverne nyder godt af. 

Alt i alt blev der givet mere end 3 
mio kr. i sponsorater, gaver, frivilligt 
arbejdskraft, materialer og udlån af 
maskiner.



Markedsføring
Markedsføring har været en stor del 
af projektet og har haft stor betyd
ning for tilgangen af sponsorater 
og sponsorer. Det har været vigtigt 
at brande sponsorer på de sociale 
medier, således at der både kom nye 
til, og at de eksisterende sponsorer 
fortsat havde lyst til at bidrage til 
projektet. Samtidig har det haft stor 
betydning af kommende forældre 
og børn viste, at de havde tilmeldt 
sig på friskolen og glædede sig til at 
starte der.

Projektet blev branded via facebook, 
hjemmeside, instagram, bannere, 

AUGUST 2020
1. skoledag på  
MIN Friskole

JUNI/JULI 2020
Lokale erhvervsdrivende og frivillige arbejder sammen 
om at gøre friskolen klar til åbning.

infomøder for lokalsamfundet, 
lokale arrangementer bl.a deltagel
se i Børnefestival i Ørum, ”salg” af 
projektet foran de lokale brugsfor
eninger og oplysning ved at gå fra 
dør til dør. 

Herudover blev der anvendt medie
dækning via TV2 Østjylland, P4 
radio samt dækning i Amtsavisen og 
lokale aviser.

Jævnligt var der popup events for 
at skabe interesse og opfordre til at 
tilmelde sig MIN Friskole.

Der var Facebookopslag af meget 
forskellig karakter bl.a historier, 
udtalelser fra forældre som havde 
tilmeldt deres børn til friskolen, 
frivillig arbejdskraft, sponsorer, 
økonomisk støtte og events m.m.

Eksempel på Facebookopslag der fortæller, 
at man støtter MIN Frikole

Folder til omdeling samt badges da man var ude og informere 
om  mulighederne for at støtte MIN Friskole med borgerlån.

Friskolen har en stor grund med det dejligste 
udeområde. Derfor benyttes naturen også til 
læring, når det er muligt og giver mening. 

Alene via borgerlån  
blev der samlet 

1,6 mio.
kroner ind til  
MIN Friskole

Her over ses nogle af de lokale håndværkerer, der var med 
til at gøre MIN Friskole til virkelighed.


