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Landsgrav Friskole – Bestyrelsens beretning 
For skoleåret 2009/2010 ved formand Hans Rolff-Petersen 

 

Arbejdet i bestyrelsen 

 

Bestyrelsen har i årets løb afholdt ordinære møder hver måned og har derudover 

deltaget i flere ekstra møder og seminarer.  

 

Bestyrelsen har deltaget, sammen med skolens øvrige ansatte, i den årlige 

pædagogiske weekend. Vi har deltaget i de fleste af årets forældremøder og dele af 

bestyrelsen har holdt møder med revisionen, samt medvirket ved ansættelsessamtaler. 

 

Det har været kendetegnende for arbejdet, at der er ydet en stor indsats i form af både 

hjemmearbejde og weekend arbejde, udover deltagelsen i det ordinære 

bestyrelsesarbejde på almindelige hverdagsaftener. Flere bestyrelsesmedlemmer har 

også været morgenaktive i forbindelse med trafik-kampagnen ved skolen – de har 

ageret trafikbetjente og på høflig vis uddelt foldere og gjort parkerende forældre 

opmærksomme på trafikkampagnen.  

 

Stemningen i bestyrelsesarbejdet har gennemgående være god – også når vi er blevet 

udfordret. Bestyrelsesmedlemmerne er debatlystne, men forstår samtidig vigtigheden 

af, at samarbejdet baseres på gensidig respekt dels internt i bestyrelsen og dels i 

forhold til skolens ledelse. Skolens værdigrundlag er i denne sammenhæng et godt 

fundament for samværet.  

 

Bestyrelsen skal forholde sig til mange ting i løbet af et skoleår: økonomi, 

personaleforhold, pædagogiske problemstillinger, Grundtvig, kommunen, 

undervisningsministeriet, friskoleforeningen, forældresamarbejdet og pressen - for 

blot at nævne nogle i flæng. Vi er en frivillig og ikke ”professionel” bestyrelse og 

arbejdet er ulønnet. Dette bør man have for øje når man vurderer bestyrelsens 

arbejde, og når man som her i dag - vælger medlemmer til bestyrelsen. Kravene til 

bestyrelsens indsigt i mange forhold er stigende og derfor er det formålstjenligt at 

bestyrelsen sammensættes af forældre med forskellige professionelle kompetencer, 

som tilsammen kan medvirke til at kvalificere bestyrelsesarbejdet. 

 

En enkelt større udfordring prægede bestyrelsesarbejdet ved skoleårets start. En 

gruppe forældre kritiserede skolen i forlængelse af, at skole/hjem samarbejdet med en 

familie ophørte og familien valgte at forlade skolen. Kritikken drejede sig dels om 

skolens håndtering af samarbejdet med den pågældende familie, men var også 

ledsaget af en mere diffus kritik af mange andre forhold på skolen. Både skole og 

bestyrelse kunne kun med vanskelighed tage til genmæle overfor de udsagn der blev 
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fremsat i sagen, som følge af hensynet til tavshedspligt og hensynet til 

personfølsomme oplysninger i sagen.  Eleverne, skolens ansatte og mange forældre 

var påvirkede af sagen, og bestyrelsen valgte til sidst, på baggrund af et møde som 

bestyrelsen afholdt med de utilfredse forældre, at indskærpe overfor disse, at Deres 

ønsker om at ændre og forbedre forhold på skolen, skulle foregå ad de veje der 

normalt benyttes hertil på skolen (møder, generalforsamling o.lign.).  

Den lokale presses dækning af hetzen mod friskolens leder kunne vi kun tage afstand 

fra.  

Nogle af disse forældre valgte at forlade skolen, mens andre foretrak at blive. 

Bestyrelsen skal hermed opfordre de forældre der foretrak at blive, til igen at tage 

aktivt del i skolens liv og samtidig arbejde for de ideer og visioner de måtte have for 

skolens udvikling.  

 

Samarbejdet med skolens ledelse 

 

Bestyrelsen har i løbet af året haft et godt samarbejde med skolens ledelse, og vi 

oplever til stadighed, at ledelsen på fornem vis understøtter bestyrelsesarbejdet med 

inspiration, oplysninger og vejledning om mange forskellige forhold. 

 

Øvrige forhold på skolen 

 

Bestyrelsen har i årets løb, i samarbejde med skolen, gennemført en række tiltag, 

hvoraf følgende skal fremhæves: 

 

1.Vi har afholdt et en dags weekend-bestyrelsesseminar, hvor vi arbejdede med 

bestyrelsens visioner for skolen og arbejdet resulterede i udfærdigelse af en 

udviklingsplan. 

Den er tænkt som et arbejdsredskab – og skal fungere som en ramme for 

bestyrelse, forældre, medarbejdere og ledelse.  

Udviklingsplanen som værktøj - skal ses i forlængelse af det ønske som sidste års 

bestyrelse formulerede i sin beretning - nemlig, at vi til stadighed har en 

demokratisk udfordring at løfte på skolen. Opfordringen handlede bl.a. om at 

justere fokus og på en mere bevidst måde – at arbejde fremadrettet med at skabe 

forbedringer i demokrati- og debatkulturen på skolen. Udviklingsplan og 

investeringsplan er med til at synliggøre bestyrelsens arbejde - hvorved bl.a. 

hensynet til demokratiet tilgodeses. Synliggørelsen muliggør jo netop indsigt - 

hvilket alt andet lige – er en forudsætning for at debat og diskussion om skolens 

nuværende og fremtidige virke kan foregå på et kvalificeret grundlag. 

Værktøjet vil også sikre bedre sammenhæng i skoleudviklingen, selvom der 

skiftes medlemmer i bestyrelsen hvert skoleår.  

Planen består af 4 hovedelementer, nemlig: 
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a. Indsatsområder (hvad er det for et emne eller problemfelt vi vil arbejde med) 

b. Mål (hvad tilstræber vi at opnå indenfor indsatsområdet) 

c. Hvordan vil vi gøre det (der udarbejdes plan for realisering) 

d. Evaluering af forløb  

 

 

2. ”Pædagogisk Læringscenter” i overbygningen er færdigindrettet. Et projekt – 

der tilsammen med en række andre tiltag - er et konkret udtryk for bestyrelsens 

ønske om at modernisere skolen.  

 

3. Bestyrelsen har lavet kampagner i årets løb til forbedring af trafiksikkerheden 

på Bagervej, og vi har kontaktet kommunen for at få hjælp til etablering af 

skiltning, fodgængerovergang mv. udfor skolen.  Vi har derudover etableret 4 

ekstra parkeringspladser til personalet. 

 

4. Bestyrelsen har vedtaget, at skolestartsmodellen, hvor nye børnehaveklassebørn 

starter i skole allerede pr. 1.maj. skal gøres permanent, fordi erfaringerne var gode 

fra sidste år, hvor der var tale om en frivillig ordning. 

 

5. Legepladsen er renoveret med svævebane, kunststofbane, sandkasse og 

multigynge. Redskaberne understøtter børnenes trivsel og læring, og flere lærere 

har bemærket, at de i undervisningssammenhæng mærker, at børnene får ”brændt 

mere krudt af ”i frikvartererne og derved bliver mere undervisningsparate fordi de 

bruger de nye legemuligheder. 

 

6. Arbejdet med energiplanlægningen har i årets løb medført udskiftning af 

lysarmaturer i flere lokaler samt indkøb af nyt gasfyr. Bestræbelserne på at 

nedbringe energiforbruget bør fortsat være et tema for skolen. 

 

7. Introduktion af AKT 

Adfærd, kontakt og trivsel, arbejdet med anerkendelse som pædagogisk metode, -

en pædagogisk værktøjskasse til det daglige liv i klassen og forældresamarbejdet. 

Ordningen er nystartet og der er allerede positive tilbagemeldinger fra lærere og 

forældre. 

      

8. IT området.  Der er anskaffet 5 interaktive tavler, 10 bærbare-  og 4 stationære 

computere. 

 

9. Kommunikation/skoleIntra. 
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Brugen af Internet-baseret kommunikation imellem skole, børn, forældre og 

bestyrelse giver nye muligheder for kommunikation og derved styrkelse af 

demokratiske processer på skolen. 

 

Skolens økonomiske situation 

Skolens økonomiske situation er gunstig og dette må bl.a. tilskrives det forhold, at 

forøgelsen af klassekvotienten har givet øgede indtægter. Endvidere er det 

bestyrelsens opfattelse, at skolens kontor og ledelse i det daglige - udfører en effektiv 

økonomistyring og samtidig disponerer fornuftigt og sparsommeligt med skolens 

midler. 

 

Elevtallet ligger tæt på det opnåelige, nemlig ca. 200 elever (års-elevtal 2009) og 

samtidig har skolen en lang venteliste. Det betyder, at der også fremover kan 

forventes stabile indtægter.  

 

Skolen modtager et stigende antal ansøgninger når skolen opslår ledige stillinger. Det 

er også tilfældet i forbindelse med det aktuelle opslag til lærerstilling, hvor der har 

været rigtig mange ansøgninger. Vi tror, at det primært skyldes de mange kvaliteter 

skolen har. 

 

Samlet set står skolen således i en situation, hvor det er muligt dels at spare op til 

fremtidige større investeringer, og dels er muligt at foretage en løbende 

modernisering og vedligeholdelse af skolen.  

 

Bestyrelsen ønsker fortsat at fastholde en sund økonomi og likviditet og det er 

intentionen, at der fortsat skal investeres i udvikling af skolen. Vi forventer også et 

positivt resultat for det kommende år, og dette må bl.a. tilskrives en forventning om 

et fuldtalligt elevtal samt en effektiv økonomistyring af skolens ledelse.. I forlængelse 

heraf skal jeg afslutningsvis nævne, at der siden regnskabets afslutning ikke er 

indtrådt forhold - der forrykker vurderingen af skolens samlede økonomi. 

 

Personalet 

Bestyrelsen må rose personalet for det store engagement og den iderighed som 

personalet lægger for dagen i det daglige. Personalets arbejde med 

kompetenceudvikling i gennem de forløbne 4 år har været omfattende og tappet på 

ressourcerne, men vi mærker langsomt men sikkert, at arbejdet bærer frugt. Tak for 

Jeres store indsats. En stor tak også til vores eksterne lærere: Kirsten som hver dag 

trakterer klaveret til morgensangen, Karin som supplerer Henrik(musiklærer) med 

den daglige musikundervisning og Signe Walsøe, som leder skolens kor. For os er 

musikken den røde tråd og livsnerve - der sammen med skolens værdigrundlag – i 

væsentlighed udtrykker skolens identitet som Grundvig/Koldsk inspireret Friskole. 
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Skolen fremtræder pæn og i fin vedligeholdelsestand. Derfor også en stor tak til det 

dygtige tekniske personale. 

 

Forældrekredsen 

Der har været et tilfredsstillende fremmøde og opbakning fra forældrekredsen til de 

fleste arrangementer. Støtteforeningen har haft flere aktiviteter i årets løb, og 

støtteforeningen fortjener alt andet lige en stor opbakning fra forældrene. Uden 

forældrenes store indsats på arbejdsweekender havde vi ikke kunnet realisere så 

mange drømme i årets løb. Vigtigere end synlige resultater er dog vores ønske om 

realisering af fællesskabet. Både de små og de store fællesskaber i skolen. De er 

fundamentet for friskolen og derfor skal jeg på bestyrelsens vegne opfordre endnu 

flere forældre til at deltage i skolens liv. 

 

 

 

 

 

 

Og med disse ord overgiver jeg hermed beretningen til forsamlingen. 

 

 

20.04. 2010 

Hans Rolff-Petersen 


