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Som fremlagt ved Landsgrav Friskoles generalforsamling tirsdag den 25. april 2017. 

* 
En tilfældig morgen på Landsgrav Friskole kunne se sådan ud: Jeg parkerer foran skolen, stiger ud 

af bilen og siger godmorgen til et par forældre. I den lille gård møder jeg som oftest nogle børn, 

som netop har stillet cyklerne. Smil og godmorgen udveksles. På lærerværelset sidder den første 

lærer måske allerede klar bag skærmen, og en morgenfrisk pedel hilser godmorgen med nybrygget 

kaffe. Op ad trappen, godmorgen på 1. sal, og lidt senere ned af trappen til et nu fyldt lærervæ-

relse. Flere godmorgener. Klokken 5 minutter i 8 skal der ringes til morgensang. Lidt flere godmor-

gener drysses af sted. På en heldig dag får jeg måske en vigtig historie med på vejen fra en af de 

elever, jeg passerer på vejen til morgensang.   

Klokken 8 er vi klar til morgensang. Endnu et godmorgen til personale, forældre og elever. Skulle 

morgenhumøret endnu ikke være helt i top, kan det være, at jeg er heldig, at en børnenes ynd-

lingssange er på programmet - senest Albertes ”Lyse nætter”. Der skal mere end almindelig mor-

gentræthed til, før man ikke lader sig vække og opløfte af en sal fuld af børnestemmer, som synger 

med på ordene: ”Nu kommer fuglene igen. Og lyset vælter pludselig ind”.  

 

Sådan starter dagene på Landsgrav: Med en masse godmorgenhilsner og den fælles morgensang, 

hvor vi synger om lyset der er tilbage, om tusind farver i mørket, om at male dagen lys, om at solen 

står op, om at gemme et smil til det bliver gråvejr eller om at din dag må få glæde.  

Gode skoledage kan sikkert starte på mange andre måder, men ikke hos os, hvor morgensang 

med hele dens indhold af sange, traditioner og rutiner er den del af en dannelsesvej, hvor det for-

pligtende fællesskab spiller en helt særlig rolle.  

At kunne indgå i forpligtende fællesskaber sætter vi højt, fordi vi tror på, at det er en del af det at 

være et helt og livsdueligt menneske, der kan tage ansvar for sig selv og for andre – det er både et 

bestemt menneskesyn og et bestemt samfundssyn, at ”du er en del af et os”, som vi også synger 

til morgensang. Men det med at forstå sin rolle i fællesskabet er noget børn skal lære, og de kan 

kun lære det, hvis de voksne viser dem vejen.   

 

I Politiken den 26. februar i år skrev Per Schultz Jørgensen en kronik med titlen ”Hvordan ruster vi 

bedst vores børn til fremtiden? ” Her refererer han til en skoleleder, som i stigende grad oplever, 

at børn i dag er urolige, har svært ved at behovsudsætte og ikke magter at indgå i skolens fælles-

skab. Nu er alt jo relativt - at børn kan være urolige og ukoncentrerede er ikke nyt: 

I skolens 125-års jubilæumsskrift citeres tidligere skoleleder Frede Hansen for at sige, at man på 

skolen gennem de seneste år har kunnet mærke, at mange børn har svært ved at forstå, at det 

ikke netop er dem alene i klassen alting drejer sig om. Han fortæller, at børn er blevet mere uro-

lige og flagrende på en sådan måde, at de kan have svært ved at fordybe sig i en aktivitet i længere 

tid af gangen. Det lyder som om, at oplevelsen af børn i dag og for 25 år siden ikke er så forskellige 

endda.   

 

 



Per Schultz Jørgensens tager i sin kronik fat på begrebet karakterdannelse, som han generelt er 

meget glad for, og han citerer i den sammenhæng gode gamle Vygotskij med disse ord: ”Der er 

ikke en indre struktur, der ikke først eksisterede som en ydre struktur”.  

Hvis jeg så ser på morgensang, som jeres børn kommer til at opleve mellem 120 og 200 gange 

hvert skoleår gennem 10 år, så er der god grund til at tro, at netop de ydre strukturer morgensang 

består af, med tiden bliver en del af jeres børns indre struktur og karakter: 

Til morgensang skal man møde til tiden, man skal kunne behovsudsætte, man skal holde fokus, 

man hilser på dem man møder, man viser respekt for dem der taler, man deltager selv aktivt ved 

at synge med eller ved at optræde med sin klasse, og man lærer at synge en masse sange, som 

med ord og melodi opløfter os til en tro på, at dagen i dag bliver god.  

Set på den måde er morgensang mere end bare den gode start på dagen; det er den gode start 

på et liv, hvor man kan indgå i gode forpligtende fællesskaber.   

 

På samme måde kan man se på vores opdragelse eller vores undervisning. Her er der også nogle 
ydre strukturer, der hen ad vejen bliver til indre. Derfor er det fx ikke ligegyldigt, hvordan vi struk-
turerer undervisningen. Hvis eleverne kun oplever ydre strukturer, som består af en meget lærer-
styret undervisning, så udvikler de ikke i tilstrækkelig grad de indre strukturer, som handler om at 
kunne styre selv – og om at kunne styre sig selv.  
Livsduelige mennesker formår i vid udstrækning at være styrmænd i deres eget liv, og derfor skal 
vi også lave undervisning, der giver vores elever mulighed for selv at stå ved roret i løbet af deres 
skoletid.   
I sidste års beretning fortalte jeg om, hvordan personale og bestyrelse sammen havde beskæftiget 
sig med den grundtvig-koldske skoletradition, dels på en workshop i efteråret 2015, og dels på pæ-
dagogisk weekend i starten af 2016. Udover at få fælles fodfæste i forhold til forståelsen af vores 
rødder, gav vores arbejde også anledning til tanker om, hvordan vi på Landsgrav kan styrke sam-
menhængen mellem de flotte ord i vores vision og så den konkrete undervisningspraksis? Hvad 
kan vi egentlig gøre mere af, hvis vi skal ”skabe dygtige, livsduelige og hele mennesker, som kan 
begå sig i en foranderlig og mangfoldig verden”. 
 
Det mundede ud i et valg af to udviklingsområder, hvor projektorienteret undervisning gennem 

hele skoleforløbet er det ene. Selv at stå ved roret lærer man i høj grad gennem projektorienteret 

undervisning. I udskolingen har vi i mange år arbejdet med projektopgaver, og her indebærer det 

blandt andet at man kan arbejde problemorienteret – det er klart, at det er en lidt stor mundfuld 

for de yngre elever. Derfor vægter vi i højere grad, at eleverne i indskoling og på mellemtrinnet får 

erfaringer med forskellige delelementer af projektarbejdet. I indskolingen og på mellemtrinnet vil 

der fx være fokus på at lære at arbejde sammen i grupper – at kunne styre dele af en proces - at 

lære at fordybe sig i et emne over længere tid - at kunne fremlægge sin viden for resten af klassen 

- at kunne fremstille forskellige former for produkter.    

Jeg tror, at det på sigt vil løfte projektarbejdet i udskolingen, at eleverne allerede har gjort sig 
mange erfaringer med disse delelementer og er fortrolige med dem.  
 

Vores andet udviklingsområde blev internationalisering. I både vision og formål nævnes mangfol-

dighed og for to år siden vendte vi begrebet på generalforsamlingen; for møder vores elever 

egentlig i særlig høj grad kulturel mangfoldighed i løbet af deres skolegang?  

I en verden, hvor globalisering er et vilkår, så gør de det ikke i tilstrækkelig grad. Med øget inter-

nationalisering ønsker vi ikke blot at styrke sprogfagene gennem en højere grad af kommunikation 

med børn og unge i andre lande. Vi ønsker at sætte fokus på den mangfoldighed af levemåder og 

levevilkår, der eksisterer i verden og i vores eget land.   

 



Ting tager tid, men vi er på vej: I dette forår og efterår har vi planlagt kursus for sproglærerne, 

hvor vi får idéer og redskaber til gennem platformen E-twinning at få kommunikation med skole-

klasser ind i undervisningen. Til næste skoleår skulle der derfor gerne dukke elementer af kommu-

nikation med børn i andre lande ind i undervisningen.  

 

Udover at have sat disse to udviklingsområder i søen, så har en masse nye prøveformer også op-

taget en del af vores tid i 2016 – og det vil de fortsat komme til at gøre i 2017, hvor vi fx for første 

gang skal prøve kræfter med den nye naturfagsprøve, dansk skriftlig fremstilling med internetad-

gang og den problemorienterede historieprøve.  

I forbindelse med næste skoleår vil vi også komme til at arbejde med skolens trivselspolitik, hvor 

især vores antimobbestrategier skal præciseres og udvikles, fx så også elevernes liv på de sociale 

medier medtænkes.       

 

Når vi udvikler undervisningen på skolen, så mærker vi, at de fysiske rammer ind i mellem be-

grænser os. Det er fx noget af en kunst at lave projektorienteret undervisning med gruppearbejde 

eller Lego-robot-projekter på mellemtrinnet, hvor klasselokalerne er så små. I 2016 skaffede vi os 

lidt ekstra plads til gruppearbejde i det gamle håndarbejdslokale - men det ændrer ikke ved, at 

klasselokalerne især i 3. og 4. klasse er for små. 

Derfor er det også glædeligt, at vi forhåbentligt kan se frem til udvidelse af kvadratmeterne, hvis 

ændringerne af lokalplanen vedtages. Bestyrelsen, særligt Steffen, har lagt et kæmpe stykke ar-

bejde i ansøgningsprocessen til den nødvendige lokalplansændring. Når lokalplansændringen er 

på plads, tager vi fat på de mere konkrete planer for byggeriet. Allerede i dette års budget har vi 

afsat lidt midler til at rådføre os med en arkitekt, som kan give os idéer. Vi skal arbejde på en hel-

hedsløsning, hvor der dels bygges en ny bygning på Toftevej, og hvor der samtidig sker forandrin-

ger af eksisterende lokaler i hovedbygningen. 

 

De sidste år har budt på trange økonomiske vilkår for de frie grundskoler, og vi har på skolen væn-

net os til at styre økonomien ekstra stramt, så der var plads til uforudsete udgifter. Den ekstra 

stramme styring har måske ikke ligefrem været et muntert foretagende, men jeg må lige indskyde, 

at muntert er det nu alligevel, fordi jeg arbejder sammen med Dorte om opgaven. Tak for din fan-

tastiske indsats!  

I 2016 blev det pludselig endnu lettere at være munter, fordi tilskuddet blev sat op til 73 %, og 

som I ved, ser 2017 endnu lysere ud med et koblingstilskud, der er tilbage på 75 %. Årets resultat 

vidner da også om, at vi fik flere penge mellem hænderne i 2016, men det er også et resultat af 

forsigtigt mådehold hele vejen rundt, samt et par glædelige overraskelser i årets løb i form af be-

sparelser. Håbet er selvfølgelig, at vi med dette års og det kommende års forventede overskud kan 

rykke horisonten for nybyggeri tættere på, end vi først antog.   

I 2017 har vi besluttet, at det øgede statstilskud skal bruges på noget af det, vi længe har drømt 

om. Derfor renoverer vi toiletterne på mellemtrinnet, så de bliver tidssvarende, og vi indkøber nye 

skolemøbler til mellemtrinnet, så helhedsindtrykket i de slidte klasseværelser bliver mere indby-

dende. Måske kan der også blive råd til en tiltrængt forplejning af fodboldbanen, nu hvor jordvar-

meplanerne er skrinlagt.  

 

At have en pæn og velholdt skole er noget vi alle værdsætter. Christian og Thomas gør et rigtig 

godt stykke arbejde i den forbindelse. Ved vores to årlige arbejdslørdage bidrager I forældre også 

til dette. Også i dette års beretning lyde en stor tak til alle forældre for alt det, I giver til skolen!  

 



Jeg oplever i mit møde med jer forældre, blandt andet på disse arbejdslørdage, at I er opbak-

kende, positive og loyale over for skolen. Med skolen mener jeg os alle: De ansatte, bestyrelsen, 

de andre forældre og ikke mindst de andre forældres børn. Det er så vigtigt, at vi tager vores fæl-

les ansvar for skolen alvorligt og lader dette ansvar afspejle sig i vores måde at kommunikere på.   

 

Man kan igennem medierne få en fornemmelse af, at der nogle steder i landet er forældre, som 

bruger lige lovlig meget tid på kritik og fejlfinderi, når det kommer til skolen. Samtidig er der også 

nogle steder lærere og pædagoger som bruger meget tid på at tale kritisk om forældrene.  

Det er vel nærmest en ting i tiden, at debatter i medierne er præget af lynhurtige konklusioner 

uden nuancer – og der er da også meget i vejen med de lærere og de forældre, er der ikke? Er de 

ikke også lige lovlig strenge de lærere – eller endnu værre ”slappe” - og er der egentlig ikke lige 

lovlig meget curling fra de forældre?  

Ingen kan vel sige sig helt fri for at hoppe med på den fordømmende vogn ind i mellem – men jeg 

synes heldigvis ikke at det er noget, som præger vores skole voldsomt. Forældre og skole er ikke 

hinandens modpart: Vi er sammen om at skabe en god skole, hvor alle børn kan trives. 

Det betyder ikke, at der ikke er plads til undren, meningsudvekslinger og kritik. Men udgangspunk-

tet må være en dyb respekt for hinandens rolle som skole og som forældre – og en grundlæg-

gende tillid til, at vi alle gør vores bedste i de roller.  

Og når det ind i mellem ikke er godt nok, så er løsningen altid er at tale med hinanden fremfor om 

hinanden. Det er vel også det, vi forsøger at lære børnene.  

Jeg oplever som sagt et meget positivt skolehjemsamarbejde her på skolen - men vi skal blot være 

opmærksomme på, at når noget er en ting i tiden, så banker det også på vores dør.  

Vores fælles opgave er selvfølgelig at trække i en anden retning – det synes jeg I gør, og det hå-

ber jeg, at I fortsat vil gøre!  

 

2016 har budt på mange gode møder med de nye mennesker, som er blevet en del af vores skole 

for kortere eller længere tid. Endnu en miniskole startede med en dejlig flok børn og en yderst ak-

tiv forældregruppe. Miniskolen blev rigtig godt introduceret til skolelivet af Pia, som for første 

gang stod for denne opgave. I den anden ende af skolen sagde vi farvel til en flok på 22 skønne, 

unge mennesker, som afsluttede deres skoleliv med flotte resultater ved afgangsprøven.  

I 2016 var det faktisk 10 år siden at overbygningshuset blev bygget – og dermed 10 år siden, at vi 

startede med at kunne tilbyde eleverne et helt grundskoleforløb på Landsgrav. I 2007 afholdt vi 

afgangsprøver for første gang – det faktum er klart noget, der har været med til at præge skolens 

udvikling, profil og hverdag.    

Det er altid noget helt særligt at skulle sige farvel til vores 9. klasse, ligesom det også er noget helt 

særligt at sige velkommen til miniskolen. Vi gør en del ud af begge dele, og vi gør det med den 

største glæde.  

Jeg har sagt det før, men hvert år slår det mig, hvordan de to begivenheder så fint indrammer vig-

tigheden af vores opgave. At følge et menneske på vej gennem 10 vigtige år af deres liv – hvilket 

privilegium, men også hvilket kæmpe ansvar  

 

Det kræver et helt særligt hold at kunne løfte det ansvar! Holdmetaforen er måske nok lidt slidt, 

men alligevel: Jeg synes, at det er så vigtigt, at vi forstår os selv som et hold. At arbejde på en skole 

er en holdsport, hvor alle har en vigtig plads på banen i forhold til at nå vores fælles mål med at 

lave en god friskole.  



Jeg vil gerne understrege, at vi har et rigtig godt hold på Landsgrav Friskole. Stabile, dygtige spil-

lere, der knokler på banen og samtidig har det sjovt i pauserne.  

Jeg er rigtig glad for at have Ditlev ved min side, når skolens hold skal spille sammen, for gennem 

mange år som aktiv fodboldtosse og skolemenneske har han ret godt styr på de forskellige ele-

menter i spillet. Tak for samarbejdet – ”you never walk alone”, som jeg har lært, at man siger...  

 

Ind i mellem er der nogle udskiftninger på holdet, og i 2016 havde vi hele tre midlertidige udskift-

ninger, idet både Kamilla, Laila og Nanna skulle på barsel. Det siger sig selv, at man kan mærke det, 

når tre dygtige lærere med stort kendskab til skolen siger farvel, om end det er midlertidigt.  

Derfor har det også været glædeligt, at vi kunne skifte ud med tre superkompetente barselsvika-

rer, Jørn Dyhrberg, Anja Kok og Jens Arne Stenkjær, som på hver deres måde har budt ind med 

masser af berigende faglighed og personlighed.  

I slutningen af 2016 slog vi stillingen som SFO-leder op, og blandt ansøgningerne lå Jørgen Grøn-

nes. Når man siger navnet Jørgen Grønne rundt omkring, så vækker det positiv genklang, for Jør-

gen er en erfaren herre udi det at drive, udvikle og lede en SFO. For nogen tid siden kiggede jeg ud 

af et vindue på lærerværelset, mens jeg var midt i en samtale, men måtte stoppe op og afbryde, 

da jeg pludselig så Jørgen kæmpe rundt med rollespilssværd og –skjold.  

Det var et energisk øjeblik, kan jeg godt afsløre, og på samme måde har Jørgen har stor energi ka-

stet sig ud i sin nye opgave. I øjenhøjde med børnene og alligevel i helikopterperspektiv i forhold 

til opgaven med at lede SFO.  

En ny fastansættelse blev det også til i 2016, hvor Pia efter eget ønske fik en kombineret stilling i 

skole, miniskole og sfo. Vi manglede derfor en dansklærer og ansatte Brit Hammer i den ledige stil-

ling. Brit er en fagligt stærk og kreativ dansklærer, der vil noget med sine elever, og det kan man 

mærke i hendes måde at møde dem på. Respektfuldt med lige dele krav og kram.  

Min beretning startede med en beskrivelse af de gode og lyse morgener på Landsgrav, men i 

2016 var der en morgen efter efterårsferien, som skilte sig ud. Vi blev mindet om, at med til livet 

hører også mørket, og at vi ikke kun skal sige godmorgen og goddag, men ind i mellem også farvel. 

Vi tog afsked med Bente ved en morgensang, hvor vi mindedes et helt særligt menneske.  

Efter 25 år i SFO på Landsgrav kan man vel nok sige, at Bente nærmest var blevet synonym med 

SFO. De sidste par år bar præg af perioder med fravær, når hun meget mod sin vilje, måtte passe 

på sig selv fremfor at passe på SFO’en. I de perioder overtog Gitte ledelsesopgaverne i SFO, og det 

gjorde hun på en måde, så børn og personale oplevede stabilitet, tryghed og ro. Tak endnu en 

gang til Gitte for at have trukket et stort læs i en svær tid! Og tak også til det øvrige SFO-personale, 

som har stået sammen og løftet i flok.   

 

Slutteligt en særligt tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i årets løb og for at løfte jeres ar-

bejdsopgaver på kompetent, engageret og altid humørfyldt vis. I bestyrelsen er det både plads til 

at smøge ærmerne op og til at dele sjove historier, der er plads til de hurtige ad-hoc-løsninger og 

til de langsigtede planer, til at udveksle forskellige holdninger og til at nå til enighed, til masser af 

tal og masser af idéer og ord. Derfor er det berigende for ledelsen at arbejde sammen med jer – og 

det er frugtbart for skolen!   

 

Tak for ordet! 

Patrizia Guastella Lindstrøm, skoleleder 


