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Ledelsesberetning 2015 

 

Hermed følger ledelsesberetningen for år 2015, som fremlagt ved Landsgrav Friskoles generalfor-

samling tirsdag den 26. april 2016.   

* 

I forbindelse med Kolds 200 år, som vi netop har rundet, måtte jeg læse lidt op på hans liv og tan-

ker, så jeg kunne fortælle børnene lidt om ham til morgensang. Undervejs faldt jeg over forskellige 

gode citater, blandt andet dette: ”Vi er ikke sat her på jorden for at have det mageligt, men for at 

arbejde og gøre gavn for andre”.  

På den måde kan man vist roligt sige, at Landsgrav Friskole er en arbejdsplads, der fungerer i Kolds 

allerbedste ånd, for her er sjældent lejlighed til, at man kan have det mageligt ret længe af gan-

gen. Til gengæld så er vores arbejde i den grad værdifuldt og gør gavn for andre. Uanset hvilken 

stilling man bestrider på skolen, så er målet, at vi sammen skaber en god friskole for jeres børn.  

At være en grundtvig-koldsk skole 

For os på Landsgrav Friskole er tanken om den gode skole nært forbundet med Grundtvig og Kolds 

tanker om menneskelivet og skolen. Derfor kalder vi os grundtvig-koldske. Det kan godt i nogens 

ører lyde lidt gammelt og hengemt; men ifølge vores vision skal vi da også være en nutidig og am-

bitiøs grundtvig-koldsk friskole. Det lyder flot, men også indlysende. Hvem kunne tænke sig at 

være en gammeldags og uambitiøs grundtvig-koldsk friskole? Det store spørgsmål er selvfølgelig, 

hvordan vi omsætter visionen til konkret praksis. 

Det spørgsmål havde vi i bestyrelsen og ledelsen lyst til at dykke lidt ned i. Derfor satte vi os for 

sammen med personalet at genopfriske vores bevidsthed om, hvilke kendetegn den grundtvig-

koldske skoletradition har generelt set og på Landsgrav i særdeleshed. Til at sætte processen i 

gang inviterede vi Grundtvigsforsker og tidligere forstander på Den Fri Lærerhøjskole mv. Thor-

stein Balle på besøg til en workshop for bestyrelse og personale.  

Thorsteins oplæg gav os en fælles bevidsthed om, hvilke elementer der udgør den skoletradition, 

som vi bygger på. Det han især gjorde tydeligt for os var, at det er i vores idégrundlag vi først som 

sidst henter vores legitimitet som fri grundskole! Og det er det idégrundlag, forældre bør vælge 

skolen på. Det er simpelthen ikke nok for os som friskole, blot at være en mindre og mere tryg ud-

gave af folkeskolen.    

 

På pædagogisk weekend i 2016 arbejdede vi videre med sammenhængen mellem idégrundlag og 

praksis. Vi drøftede hvilke af den grundtvig-koldske skoletraditions kendetegn, man allerede nu 

genfinder på Landsgrav Friskole. Vi drøftede også, hvilke tiltag vi gerne ville igangsætte for at 

styrke vores grundtvig-koldske profil. Første del – at beskrive hvad vi allerede gør - er let nok, 

mens anden del kommer til at tage lidt længere tid.  
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Det er vigtigt for os som friskole at have et tydeligt og synligt værdigrundlag, som vi dels kan præ-

sentere for nye forældre og nye ansatte, men som også i praksis har en betydning for den måde vi 

laver skole på.  

Det er let nok at sige alle de flotte grundtvig-koldske værdier som skolen for livet, forpligtende 

fællesskaber, hele mennesker, det levende ord, den levende vekselvirkning, oplive og oplyse. Det 

er straks sværere at omsætte dem til en nutidig skolesammenhæng på en måde, som giver os 

identitet på Landsgrav Friskole. Mange af værdierne lever jo også i folkeskolesammenhæng.   

Hvilke tiltag vi sætter i søen for at styrke vores grundtvig-koldske profil på Landsgrav Friskole, står 

derfor stadig åbent, men jeg forventer, at vi spiller ud med nogle indsatsområder i begyndelsen af 

det nye skoleår.  

 

Jeg forventer også, at vi tænker vores idégrundlag ind i det skolebyggeri, som forhåbentlig ser da-

gens lys inden for en overskuelig årrække. Det er fremsynet og positivt, at bestyrelsen har taget 

hånd om køb af nyt areal til skolen; men det er i den grad også tiltrængt, hvis vi fortsat skal kunne 

udvikle undervisningen på mellemtrinnet og i de praktisk-musiske fag, hvor pladsmangel præger 

det daglige undervisningsmiljø.  

 

God elevtilgang og stor forældreopbakning 

 

I 2015 var det tid til at lave den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. På trods af pladsmangel 

på mellemtrinnet og i faglokalerne, så viste den, at vores elever er glade for de fysiske rammer på 

skolen. Generelt er de tilfredse med deres skole: Inden for alle fem område, faglig læringsmiljø, 

fysiske og æstetiske rammer, indeklima, sundhed og trivsel, viste resultatet positive vurderinger.  

 

At det går godt på skolen, viser ikke alene vores undervisningsmiljøvurdering, men også den store 

søgning vi har oplevet i 2015. Vi har fået fyldt godt op på ventelisterne til kommende års skole-

start, og på de fleste af vores eksisterende klassetrin er der også pæne ventelister. Det er klart, at 

vi har en økonomisk interesse i at tiltrække elever, men det handler også om mere end økonomi. 

At der løbende skrives elever på vores ventelister er vigtigt for vores fortælling om os selv – vi vil 

gerne ses som et attraktivt skoletilbud, der har en god idé at bygge på.  

  

På den berømte skæringsdato for tildeling af statstilskud, 5. september, kunne vi indberette 219 

elever på skolen. Det skyldes især tilgangen til nuværende 2. klasse, som startede deres skolegang 

med et elevtal på 13, men som ved udgangen af 1. klasse var oppe på fuldt hus med 22 børn. At 

integrere 9 nye børn i en eksisterende klassekultur er en stor opgave for børn, forældre og ikke 

mindst klassens lærere. Set fra mit perspektiv er det gået forrygende.  Lærerne har været gode til 

at være opmærksomme på de omvæltninger, som skoleskiftene betød for både de nye og de 

gamle børn i klassen, og sammen med en opbakkende og positiv forældregruppe er det opskriften 

på at ryste så mange nye børn godt ind i en lille klasse og stadig bevare et trygt klassefællesskab.  
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Opbakning er generelt noget, som præger vores forældregruppe på Landsgrav Friskole. Jeg møder 

i det daglige en meget åben og tillidsfuld forældregruppe, som formår at indgå i en god dialog med 

skolen, også om de svære ting.  

Når vi ind i mellem taler om, at det er utroligt, at der ikke kommer flere til vores generalforsamlin-

ger, så skal vi huske, at vi til gengæld oplever rigtig god forældreopbakning til forældremøder, sko-

lehjemsamtaler, klassearrangementer og så alle vore skolearrangementer året igennem. Og dem 

er der jo en del af!  

 

Teaterforestillinger 

 

Også i 2015 havde vi to gode teaterforestillinger i form af 8. klasses totalteater og 4. klasses jule-

skuespil. Begge klasser havde lagt et stort arbejde i de to forestillinger, som havde flotte musikal-

ske indslag. Vi prioriterer teaterforestillinger som årlige tilbagevendende begivenheder, fordi det 

er med til at binde vores skoleår sammen og give os fælles oplevelse.  

Men det er selvfølgelig mere end det. Når man sætter flere måneder af årets danskundervisning af 

i slutningen af 8. klasse på at spille skuespil, er det fordi processen er så givende på flere planer. Er 

det en del af forberedelsen til afgangsprøverne at spille teater? Nej, ikke direkte i hvert fald, men 

der er stadig masser af god danskfaglig læring i arbejdet.  

Vigtigst af alt handler det dog om noget helt andet end den fagfaglige læring: At spille teater styr-

ker den personlige og sociale udvikling. Gennem dramaarbejdet bliver man bevidst om brugen af 

sin krop og sin stemme. Det styrker selvtilliden, og vi ser det hver gang: At eleverne vokser, når de 

tager udfordringen op og tør stille sig op på scenen foran hele skolen og alle forældrene. At sætte 

en teaterforestilling op styrker også klassens fællesskab, fordi alle bidrager og løfter i flok. Det er 

læring, der har stor værdi!  

 

Pædagogisk weekend 2015 

 

Ind i mellem oplever selv de dygtigste lærere, at eleverne ikke er helt tunede ind på konceptet 

skole, og at det kan være svært at få skabt den nødvendige ro og fokus i timerne.  

Når der er klasser eller undervisningssituationer, som ind i mellem udfordrer én, så er det et vigtigt 

kendetegn ved den professionelle lærer, at man er i stand til at reflektere over egen praksis og ju-

stere det, der trænger til at blive bedre. Derfor valgte vi at fordybe os i begrebet klasse- og læ-

ringsledelse på pædagogisk weekend i 2015 med det formål at opnå et fælles sprog for, hvilke ele-

menter, der udgør god klasseledelse.  

Alle kunne efter kurset tage noget med sig hjem til den daglige praksis, hvad enten det var et for-

nyet syn på vigtigheden af gode relationer mellem lærer og elever, vigtigheden af tydelige og korte 

beskeder, vigtigheden af at få afrundet timen ordentligt osv.  

Klasseledelse er fortsat et tema i vores fælles pædagogiske udvikling på skolen, og det har været 

fokus ved vores medarbejderudviklingssamtaler. Jeg synes generelt, at lærerne på Landsgrav er 

dygtige klasseledere. Når man kigger rundt på skolen i det daglige, så kan man se, at der er ro og 

arbejdsomhed i de fleste timer – det er godt at opleve!  

 



4 
 

Kurser 

En del lærere har været på kurser i de nye prøveformer i fx idræt, historie og samfundsfag. De nye 

prøveformer indføres nærmest med virkning fra den ene dag til den anden, og derfor skal lærerne 

selvfølgelig klædes så godt på som muligt.  

Der er masser af gode elementer i prøverne. Elementer, som også vil række ind i undervisningen, 

fx en mere projektorienteret og tværfaglig tilgang i naturfagene eller for idræts vedkommende en 

større teoridel. Det er spændende, men det kommer til at tage lidt tid at få de nye ting ind under 

huden for både lærere og elever.  

 

I 2015 havde vi også et kort fælles kursus i brug af vores nye Chrome Books og Google Education. 

Lærere og elever har hurtigt taget de nye maskiner til sig. Især muligheden for at flere elever skri-

ver på samme dokument, har åbnet op for en helt ny skrivedidaktik, som øger både produktivitet 

og skriveglæde på mellemtrinnet.    

Inklusion har også været et tema på dagsordenen hos os i dette skoleår. Vi modtager et årligt in-

klusionstilskud med statstilskuddet, og vi skal kunne redegøre for, hvordan disse penge bruges.  

Vi vil gerne blive endnu dygtigere til at rumme og undervise de børn, som har nogle helt særlige 

behov. For at blive dygtigere har vi haft en lærer på årskursus i inklusion, vi har udarbejdet en in-

klusionspolitik, og vi forsøger at samarbejde mere systematisk og fremadrettet omkring de elever, 

som har behov for støtte af den ene eller anden slags.  

Vi synes, at vi langt hen af vejen er en rummelig skole, som har et undervisningsmiljø, der gør, at 

børn med særlig behov eller diagnoser, har gode muligheder for at trives her. For nogle børn vil et 

helt andet skoletilbud være en bedre løsning. Det vigtigste for os er, at samarbejdet frem mod den 

beslutning har været tæt og med respekt for barnet og dets forældre.  

 

Timetal og fag 

I 2015 foretog vi forskellige små ændringer i fagrækken og timetallet, så vores fagrække stod ligeså 

stærkt i timetal som folkeskolens. Matematik fik et hak opad i timetal, og historie fik flere timer i 

7.-9. klasse.  

Vi valgte også, at styrke de praktisk-musiske fag med indførelse yderligere 1½ times p-fag på 5.-6. 

årgang. Det falder godt i tråd med vores værdigrundlag at prioritere denne fagrække. Vi valgte at 

beholde sløjd og håndarbejde som separate fag, selvom fagene i folkeskolen var slået sammen til 

det nye håndværk og design.  

Til næste skoleår vil indfører vi håndværk og design på 5.-6. årgang. Det åbner op for en større op-

mærksomhed omkring processen fra idé til færdigt produkt, som vi synes udfordrer aldersgruppen 

på en god måde. Vi synes dog, at man bør have en grundlæggende forståelse for materialer og 

teknikker, og derfor holder vi fast i sløjd og håndarbejde på 3. og 4. årgang. Det er heldigvis sådan 

en slags beslutning, vi selv kan træffe på en friskole.   
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Motorik blev sidste år et fag i 0. klasse med så stor succes, at vi udvider med en time mere til næ-

ste år i stedet for idræt i 0. klasse. Vi oplever at motoriktimerne passer bedre til aldersgruppens 

behov, og børnene elsker at have motorik.  

I 8.-9. klasse besluttede vi at køre engelsk på delehold parallelt med vores delehold i fysik/kemi. 

Timerne skulle især bruges til at styrke den mundtlige del af engelskfaget, og mindre hold giver 

bedre vilkår for, at alle eleverne kommer på banen. Vores engelsklærer er glad for ordningen og 

oplever elever, der tør sige meget mere.  

At kunne begå sig på engelsk er et must i vores globaliserede samfund. Vi vil gerne i fremtiden 

have et større fokus på internationalisering gennem samarbejde med en eller flere europæiske 

skoler. Det tager tid at skyde sådan et projekt i gang, men vi har aftalt, at forarbejdet gøres i næste 

skoleår med Helle og mig ved roret. Et internationalt samarbejde vil være med til at styrke den del 

af skolens formål, som handler om at åbne elevernes øjne for mangfoldigheden på jorden.  

Nye ansigter 

Et par nye ansigter trådte til på skolen i 2015. Vi ansatte Christian som pedel, og han lagde ud med 

være med til en arbejdslørdag, hvor han fik et dejlig positivt indtryk af skolen og dens forældre-

gruppe. Christian og Thomas er et godt team, som i det daglige sørger for, at her er styr på skolens 

fysiske fremtoning -  og det gør de godt!  

I Kamillas barselsvikariat var Stine Tiplady ansat, og hun faldt så godt til på skolen, at hun efterføl-

gende søgte og fik en fast stilling som ny matematiklærer med meget mere, da Camilla Brogaard 

valgte at søge nye udfordringer.  

Tak! 

I forbindelse med sygdom er det positivt at opleve en personalegruppe, som gerne tager ekstra 

ansvar på sig og løber lidt stærkere for at få enderne til at nå sammen. Til personalet som helhed vil 

jeg gerne sige, at vi værdsætter jeres fleksibilitet og hjælpsomhed. Vi er i ledelsen bevidste om, at 

der er en grænse for, hvor meget ekstra vi kan og skal trække på folk. Jeg håber, at I også mærker 

velvilligheden den anden vej rundt – sådan skulle det i hvert fald gerne være.  

En, der i år har taget en ekstra tørn, er Gitte fra SFO, som pga. Bentes sygdom har måtte forestå 

SFO-ledelsen siden august. At Bente i en længere periode har været væk, er noget vi i den grad 

mærker rundt omkring på skolen; så meget desto mere vigtigt er det, at der er personale, som kan 

tage over og få butikken til at rulle. Gitte har gjort en stor indsats for, at SFO fortsat skulle være et 

godt sted for børnene og for de ansatte. Tak til Gitte for det! 

I 2015 kom der også nye ansigter ind i bestyrelsen. Vi sagde farvel til René, Jeanette og Hans Henrik, 

som havde bidraget med en stor og engageret indsats i gennem flere år. Ind trådte Uffe, Nadja og 

Berit. Formandkasketten landede på Steffens hoved, mens Fie beholdt opgaven som kasserer, og 

Martin indtog posten som næstformand.  

 

At samarbejde med bestyrelsen er en fornøjelse. Der er samlet set mange forskellige kompetencer, 

som kommer skolen til gode, og på skolens vegne – men især på ledelsesteamets vegne – vil jeg 
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gerne sige jer tak for samarbejdet indtil nu. Det er beundringsværdigt, at der findes forældre, som 

lægger så meget frivilligt arbejde i at drive Landsgrav Friskole. Jeg er ret optimistisk med hensyn til 

det fortsatte samarbejde og er spændt på, hvad der venter os af opgaver med nybyggeri på den 

anden side af lokalplansprocessen.  

 

Tak også til Dorte og Ditlev, som huserer rundt oppe på 1. sal sammen med mig. Det er let at sam-

arbejde med jer, og jeg oplever en humoristisk og handlekraftig grundstemning, som gør, at selv de 

svære ting bliver gjort med et smil på læben. 

Til allersidst tak til dem, som ikke er inviteret med i aften – det er alle børnene! At være en del af en 

kompleks og travl hverdag på en skole, er let som en leg, når blot man kan glæde sig over dagligt at 

være en del af rundt regnet 220 skønne børns liv og skoledag.  

På fredag byder vi endnu 22 nye små elever velkommen til et langt og godt skoleliv på Landsgrav 

Friskole, og mandagen efter går 9. klasse i gang med deres skriftlige prøver. Det er noget af et spænd 

at sige goddag til en flok 5-6-årige den ene dag og farvel til en flok 15-16 årige et par måneder efter.  

Fra barn til ung voksen følger vi jeres børns liv - og det er hvert år en stor og rørende oplevelse at 

runde skoleåret af med en stemningsfuld dimissionsfest, hvor vi ser frugten af vores fælles arbejde. 

Så ved vi, at nok var det ikke et mageligt arbejdsår, men det var et år, der gjorde gavn og satte sig 

spor i andre menneskers liv.   

Og med disse ord slutter min beretning for regnskabsåret 2015. 

 

Patrizia Guastella Lindstrøm 

Skoleleder, Landsgrav Friskole  

April 2016.  


