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Ledelsesberetning 2014 

 

Det er med glæde, at jeg hermed skal aflægge min første ledelsesberetning på Landsgrav Friskole – 

en beretning som i sagens natur er blevet til med inputs fra Ditlev, som var konstitueret skoleleder 

i det første halvår af 2014.  

* 

Det er svært at komme uden om, at 2014 vil blive skrevet ind i skolehistorien som året, hvor en 

omfattende folkeskolereform trådte i kraft. Ifølge Friskoleloven skal vi på de frie grundskoler ”stå 

mål med” folkeskolens undervisning, og dermed er vi indirekte påvirkede af folkeskolereformen.   

De tre overordnede mål med reformen er: 

- at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. 

- at betydningen af den sociale baggrund skal mindskes. 

- at tillid og trivsel skal styrkes.  

Det er vigtige mål, som indlysende nok bør stå højt på enhver skoles dagsorden, men som bekendt 

er der mange veje, der fører til Rom.  

 

Vi har på de frie grundskoler i høj grad haft frihed til at vælge til og fra, så de tiltag vi satte i værk 

stemte overens med vores formål, værdier, skolekultur og økonomi. På Landsgrav Friskole følger vi 

interesserede med i folkeskolens udvikling. Vi anerkender, at meget af den faglige og pædagogiske 

nyskabelse, som finder sted i folkeskolen, også har relevans for os. Men folkeskolereformens hel-

hedsskolemodel er ikke nødvendigvis vores vej frem, når det drejer sig om at skabe gode rammer 

for elevernes læring og trivsel.  

 

År 2014 på Landsgrav Friskole startede med en pædagogisk weekend afholdt i smukke omgivelser 

på Røsnæs Naturskole. Her fordybede vi os i faktuel viden om folkeskolereformen og begrebet 

”Den gode undervisning” sat i relation til vores egen praksis.  

At vi stod midt i et skolelederskifte satte nogle naturlige grænser for, hvor store omvæltninger vi 

som skole kunne bære at kaste os ud i. Samtidig var der en vis enighed om, at vi gerne ville be-

nytte os af vores frihed til at gå egne veje og ikke alene lade Undervisningsministeriet sætte dags-

ordenen for vores skoleudvikling. Vi er som friskole forpligtede til at definere os selv som et reelt 

alternativ til folkeskolen, hvis vi skal bevare vores identitet og berettigelse. 

Vores til- og fravalg i forhold til skolereformen har primært handlet om, at vi gerne ville bevare en 

friskole, hvor kvaliteten i undervisningen vægtes højt, og hvor lærernes forberedelsestid derfor 

ikke bliver udhulet til fordel for at skaffe flere undervisningstimer.  

Vi kunne se gode faglige grunde til at implementere den tidlige sprogstart med engelsk i 1. klasse 

og tysk i 5. klasse. Sproglærerne oplevede, at eleverne var motiverede for at lære både engelsk og 

tysk tidligere, og begge tiltag er da også kommet rigtig godt fra start takket være børnenes store 

lærelyst og lærernes solide faglighed.  
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Vi valgte at udvide vores tilbud om lektiecafé, så den også berørte indskolingen. Vores yngste ele-

ver er gode til at anvende lektiecaféen, mens de mellemste og ældste ikke er så flittige til at an-

vende nuværende model. Fremadrettet skal vi derfor se på, hvordan vi kan anvende disse lærer-

ressourcer bedre. 

I vores prioritering af skolens ressourcer valgte vi ikke at implementere det nye tiltag, understøt-

tende undervisning, som i høj grad er den enkeltfaktor, der gør, at folkeskolerne omkring os har 

længere skoledage.  

 

I forbindelse med folkeskolereformen er minimumstimetallet i enkelte fag blevet højere. Vi har i 

2014 kigget vores timetal efter i sømmene og fandt, at vi matchede folkeskolens timetal samlet 

set, når den understøttende undervisning ikke tælles med. Vi kunne også se, at nogle fag i det 

kommende skoleår skulle have tildelt flere timer, herunder matematik. 

 

En stor del af reformen handler om et øget fokus på en læringsmålstyret undervisning, hvilket af-

spejles i nye forenklede fælles mål. Målene var ikke obligatoriske i 2014, hvorfor vi valgte at vente 

med at tage dem i brug til næste skoleår. Der er god evidens for, at tydelige og tilpassede lærings-

mål øger elevernes effekt af undervisningen. Vi er nysgerrige på at dygtiggøre os på dette felt, 

men samtidig skal vi huske på, at det ikke er al vigtig læring, som kan og skal gøres målbar.  

Når det kommer til det målbare, så klarer vores elever sig godt: Til afgangsprøverne i 2014 havde 

vores 9. klasse et flot gennemsnit på 7,5 i de bundne prøvefag. Dette afspejler, at klassen fagligt er 

sendt videre ud fra Landsgrav Friskole med et solidt fagligt fundament i forhold til de færdigheder, 

kundskaber og kompetencer, som prøverne måler.  

Kunne vi derudover måle, hvad eleverne tog med sig i form af personlig og sociale kompetencer, 

så er jeg ikke i tvivl om, at de også her ville vise, at de var rigtig godt klædt på. En uges filmlejr-

skole, der mundede ud i flotte projektfremlæggelser, viste med al tydelighed en klasse, som ev-

nede at samarbejde på en måde, hvor alle kunne bidrage med deres bedste.  

 

* 

Uanset skolereform gør vi os selvfølgelig løbende umage med at udvikle skolen i retning af vores 

vision om at være en nutidig, ambitiøs, Grundtvig-Koldsk friskole.   

Vores iPads bruges flittigt i rigtig mange fag og klasser. Vi har efterhånden adgang til mange fag-

portaler og apps, som åbner op for nye fagdidaktiske og pædagogiske muligheder. I udskolingen 

medbringer eleverne egne computere, hvilket giver gode muligheder for anvendelse af it i den 

daglige undervisning. At mange elever skal kunne være online i løbet af skoledagen kræver en god 

og hurtig internetforbindelse, hvorfor vi i 2014 brugte en del midler på at opgradere dette. 

Vi havde i årets løb fortsat fokus på skolens læsepolitik. Nyeste skud på stammen var læsemakker-

projektet, som fandt sted mellem 2. og 6. klasse, og som for nylig er sat i gang i 1. og 5. klasse.  

Vi har i løbet af de sidste par år øget vores fokus på at opdage læsevanskeligheder tidligt, så ele-

verne kan få tildelt en IT-rygsæk. Dermed kan de nå at blive fortrolige brugere af de it-hjælpemid-

ler, der gør, at de kan deltage i undervisningen på lige vilkår med resten af deres klasse. I starten af 

skoleåret fik alle lærerne et minikursus i brug af it-hjælp til elever med læsevanskeligheder. 
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Som altid har vi vægtet at have et veluddannet personale. I 2014 havde vi bl.a. lærere afsted på 

kurser i matematikvanskeligheder, udskolingsdansk og inklusion. 

Både børn og voksne har i løbet af en skoledag brug for pauser, så der kan tankes op til næste ti-

mer. Frikvarterne giver både mulighed for leg og bevægelse, hvilket er vigtige elementer i en sko-

ledag og et godt børneliv. Derfor forlængede vi vores frikvarterer om formiddagen med 5 minutter 

hver. Legeboden blev sat i søen, og penge indtjent på markedsdagen blev brugt til at indkøbe gode 

legesager til det formål. Legepatruljen sørger nu for at igangsætte udendørs lege og udlåne grej til 

frikvartersbrug.  

Den 6. november åbnede vi dørene op for besøgende som en del af den landsdækkende begiven-

hed ”Åben Skole”. Initiativet er iværksat af Friskoleforeningen, og i år kunne både frie skoler og 

folkeskoler deltage. Formålet med arrangementet er at vise bredden i de danske grundskoler.  Vi 

deltog for første gang, og det var en fin måde at blive bevidste om, hvem vi er som skole.  

Rundt om i klasselokaler og SFO havde lærere og pædagoger åben undervisning med små grupper 

af elever. En flok elever fra 2., 6., 8., og 9. klasse agerede rundvisere, og alene den oplevelse var 

hele arrangementet værd. På en imødekommende og veltalende måde viste de rundt og gav de 

fremmødte en fin oplevelse. Især forældre til de kommende miniskolebørn kiggede nysgerrigt 

forbi. Hvordan og hvornår vi fremover skal afholde Åben Skole er under overvejelse.   

Miniskolen drives fortsat med stor kyndighed af Bente, som også i 2014 sørgede for, at vores nye 

små elever får en tryg opstart på skolelivet med vægt på at få skabt gode relationer og lære at gå i 

skole. I år kan Miniskolen for første gang flytte ind i vores dejlige nye SFO-lokale, som blev indviet i 

august måned.   

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de nye fysiske rammer i det moderne og lyse SFO-rum 

er noget, som vi godt kunne ønske os flere andre steder på skolen. For SFO har de ekstra kvadrat-

meter, det store udsyn over udearealerne og muligheden for at åbne dørene op på de varme dage 

betydet, at SFO-børnene bedre kan få gang i mange gode lege og aktiviteter. I sommerferien 

måtte SFO imidlertid tage til takke med at låne udskolingen, mens byggeriet var i fuld sving. En god 

koloni med konditorbesøg og andre spændende aktiviteter forløb trods lokalemangel godt.   

Ved skoleårets start igangsatte vi et morgensangsforsøg, som skulle skabe større engagement og 

glæde ved morgensang. Vi havde behov for at ryste posen, og fordi de ældste elevers motivation i 

forhold til morgensang var dalende, fandt vi, at det kunne skabe ny energi hele vejen rundt, hvis 

de ikke skulle deltage hver dag.  

Evalueringer blandt både elever og lærere viste, at der var tilfredshed med forsøget. Vi har oplevet 

en stigende sangglæde blandt de yngste og de mellemste, de ældste sætter pris på variationen i 

deres start på dagen. Fremadrettet kunne det være en god idé at involvere de ældste elever mere 

i forhold til at have et aktivt ansvar for morgensang. 

Selv med de ændringer vi har sat i værk er morgensang stadig vores fælles samlingspunkt. Som en 

elev beskrev det i evalueringen: ”Landsgrav Friskole vil ikke være Landsgrav Friskole uden morgen-

sang! ” Deri er jeg meget enig.  

Respekten for og oplevelsen af fællesskabet vokser ud af morgensangen, og den historisk-poetiske 

erkendelse af verden og livet som ligger gemt i vores sangskat vokser ud af morgensang. Det er 
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dejligt at opleve elever og læreres indslag; det er dejligt, at der ikke går én morgensang, uden at 

der er forældre som deltager; og det er dejligt, når gamle elever ind i mellem kigger forbi.  

* 

År 2014 bar også præg af en del udskiftninger i personalestaben. På plussiden er det væsentligt at 

nævne, at opsigelserne ikke skyldtes utilfredshed med Landsgrav Friskole som arbejdsplads.  

Vi sagde farvel til Berith som skoleleder i starten, og det var langt fra et ønskescenarie efter 2 ½ 

års ansættelse. Der blev holdt en flot afskedsreception, hvor Berith fik mange fine ord med sig på 

sin vej mod det fynske. Her er hun er flyttet sammen med sin kæreste og har påbegyndt et nyt job 

som skoleleder på Kertemindeegnens Friskole. På kontoret har vi stadig kontakt med Berith og får 

en lille hilsen i ny og næ.  

Ditlev trådte hermed til som konstitueret skoleleder for anden gang i sin tid på Landsgrav, hvilket 

han på en rutineret og tillidsvækkende måde håndterede til alles store tilfredshed. Han fik god 

hjælp fra Dorte, der med vanlig arbejdsomhed sørgede for, at der var styr på tingene på 1. sal. Per-

sonalet kløede på og holdt fanen højt, og således fik vi ved fælles hjælp tingene til at rulle, som de 

plejer.  

I starten af det nye skoleår sagde vi farvel til Jytte, som efter en lang årrække som en dygtig og 

særdeles vellidt lærer og kollega takkede af og gik på efterløn. Helt sluppet sit tag i Landsgrav Fri-

skole har hun heldigvis ikke, og hun kigger forbi i ny og næ for at sige hej og give os en hånd. Op til 

sommerferien sagde vi farvel til tre lærere, som skulle prøve kræfter med nye udfordringer, og ef-

ter ferien kunne vi således byde hele fire nye lærere velkommen: Toke, Nanna, Lotte og Gitte. 

Jeg oplever, at den store udskiftning i personalet er gået godt. Både nye og gamle ansatte er dyg-

tige og engagerede mennesker, som med en professionel og personlig tilgang til deres arbejde 

knokler for at gøre vores skole til et godt sted at lære og være for alle børn.   

* 

2014 var også året, hvor nye arbejdstidsregler for lærerne trådte i kraft. Selvom det ikke var inten-

tionen bag de nye regler, valgte rigtigt mange friskoler fortsat, at en lokalaftale skulle udgøre ram-

men for planlægningen af lærernes arbejdstid. Således også på Landsgrav.   

Jeg har tillid til, at vi også fremover kan forhandle os frem til gode lokalaftaler, der sikrer kvalitet i 

undervisningen og tid til de øvrige opgaver en friskolelærer har. For mig er det vigtigt, at vi bevarer 

en arbejdskultur, hvor man som professionel praktiker har en vis indflydelse på sine arbejdsvilkår.  

Ifølge efterårets APV har vi et godt arbejdsmiljø på Landsgrav. Den sociale kapital er høj: Gensidige 

tillid, retfærdige beslutningsprocesser og et godt samarbejde præger arbejdspladsen. Det er værd 

at værne om fremadrettet.  

APV’en viste også betragtelig plads til forbedringer, hvad angik rengøringsstandarden, hvorfor vi 

ansatte et nyt firma til at varetage denne opgave ved udgangen af 2014.   
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* 

Vi beskriver vores fællesskab på friskolerne som et forpligtende fællesskab. Det har en helt grund-

læggende menneskelig værdi, at vi erkender, at vi er dem vi er i kraft af hinanden. Vi er her sam-

men. For både børn og voksne på Landsgrav betyder det fx, at vi er forpligtede på at skabe et godt 

og trygt fællesskab, hvor vi har mulighed for at lære os selv at kende og vokse som mennesker.  

Det forpligtende fællesskab handler om de ord vi bruger, og den adfærd vi udviser. Det handler ind 

i mellem om noget så konkret som at bidrage med sin fysiske tilstedeværelse, så man på den måde 

er med til at styrke det levende fællesskab på skolen. Derfor tak til jer alle for jeres opbakning til 

skolens forskellige arrangementer i løbet af året på forældremøder, første skoledag, til arbejdslør-

dage, til 4. klasses flotte juleskuespil, til totalteater og markedsdag samt på forældreundervis-

ningsdagen.  

Også tak fordi I med initiativer som legegrupper, fælles fødselsdage og klassearrangementer er 

med til at bakke op om den enkelte klasses fællesskab. Når de gode relationer i klassen styrkes, er 

I med til at skabe en god og rummelig klassekultur, hvor det enkelte barn føler sig tryg, og hvor læ-

ringen kan komme i højsædet i timerne.   

Vi dyrker også relationer i det daglige på skolen, fx når vi har undervisning på tværs af klasserne. I 

vores fordybelsesuge om vikingetiden var små og store elever således sammen om at lære. De år-

lige lejrskoler styrker også båndene, ikke kun mellem eleverne, men også mellem elever, lærere og 

de deltagende forældre.   

* 

Vi er fortsat en skole med en sund og stabil økonomi, som fx gjorde det muligt at udvide med den 

flotte SFO-tilbygning samt istandsætte indskolingens lokaler. Økonomisk har vi dog de samme ud-

fordringer som andre frie skoler i kraft af det faldende statstilskud. År 2014 var også præget af et 

usædvanligt lille elevtal i nuværende 1. klasse, hvilket har præget vores økonomiske råderum. Hel-

digvis er klassen nu fyldt op med 22 skønne børn.  

Et vist mådehold i forhold til indkøb og nye investeringer har nødvendigvis været et vilkår for 

2014. Vi forventer nogle år, hvor der fortsat skal prioriteres med beskedenhed, men glæder os 

også over, at vi kan drive en skole, hvor der er en både faglig og økonomisk forsvarlig sammen-

hæng mellem undervisningstimer, elevtal og personale.  

* 

Mine afsluttende ord i denne ledelsesberetning bliver af personlig karakter, idet år 2014 var året, 

hvor jeg valgte at kaste mig ud i nye udfordringer, men på kendt grund. Om overgangen fra lærer 

til leder på samme arbejdsplads er gået godt, vil jeg lade op til andre at dømme, men det er klart, 

at det ikke kunne lade sig gøre uden tillid og opbakning fra mine kolleger. Tak til jer alle sammen 

for et godt samarbejde!   

En særlig tak til Dorte, som varetager sine opgaver som skolens sekretær med stor pligtopfylden-

hed og smil på læben. Tak til Ditlev og Bente, som deler gavmildt ud af deres erfaringer. Den dag-

lige sparring i ledelsesteamet er uundværlig og vigtig.  
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Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Særligt tak til René: Du har som bestyrelsesmedlem 

nået at samarbejde med hele tre skoleledere. Det har krævet en god evne til at kunne gå i dialog 

og tage ansvar for videreførelsen af bestyrelsesarbejdet.  

Tak også til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde med de 

af jer, som bliver. Til Jeanette og Hans-Henrik vil jeg sige tak for denne gang: I har lige som René 

lagt et stort engagement i bestyrelsesarbejde og på skolen som forældre gennem mange år.       

Til sidst vil jeg også sige tak til jer forældre. Jeg oplever en stor vilje til at indgå i et konstruktivt 

samarbejde og gå i dialog om såvel lette som svære ting. Jeg håber, at I altid vil henvende jer til je-

res barns lærer eller til mig, hvis I har noget på hjerte.  

Med et ønske om en fortsat spændende udvikling på Landsgrav Friskole afslutter jeg denne ledel-

sesberetning. Tak for ordet!  

 

Patrizia Guastella Lindstrøm 

 

Skoleleder 

Landsgrav Friskole, april 2015 


