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Skoleledelsens årsberetning 2011 

 

Året 2011 har budt på en del forandringer på Landsgrav Friskole. Skolen er i udvikling, i bevægelse, 

og det ses gennem strukturelle ændringer, nye mennesker, nye visioner og værdier i en god 

balance med bevarelse af mange gode traditioner og en skole med fundamentet i orden hele vejen 

rundt. 

Fra januar og skoleåret ud var Ditlev Witte Mogensen konstitueret skoleleder. Fra august tiltrådte 

jeg som skoleleder, og Ditlev fortsatte som viceskoleleder. Dermed har skolen et ledelsesteam 

bestående af Bente Larsen som SFO-leder, Ditlev og mig. Vi er i ledelsesteamet glade for vores 

samarbejde, og ud fra vores forskellige kompetencer har vi fordelt opgaverne. 

Skolens pedel gennem mange år, Svend Worm, er gået på pension, og vi har fået en ny, Jan 

Nielsen. Vi holdt en afskedsreception for Svend med tak for mange års god indsats for skolen. Jan 

kom hurtigt godt ind i alle opgaver og har et godt samarbejde med alle på skolen samtidig med, at 

han er en dygtig pedel, som løser de mange og forskelligartede opgaver rigtig godt. 

Personalet på skolen yder en god indsats for en kvalificeret undervisning og en tryg hverdag. Vi er 

opmærksomme på løbende efteruddannelse, i dette år har det været læsevejlederuddannelse, 

faglig læsning, cooperativ learning, en masse korte kurser, coaching og organisatorisk læring. Vi 

har haft fem praktikanter i efteråret, som også har bragt et frisk, pædagogisk pust med sig. Næste 

år har vi sat timer af til en udviklingspulje udover kurser, og så opretter vi et praktikudvalg, så vi 

fremover kan uddanne os endnu mere og dermed gøre undervisningen endnu bedre. Nu er det jo 

ikke nok at tage uddannelse, det skal også bruges bagefter – og det ser vi, det bliver. F.eks. er et 

udvalg bestående af fire lærere i gang med at sætte gang i den faglige læsning på skolen. Vi giver 

næste år skolens specialundervisning bedre vilkår med mere tid og ved at gøre brug af vores 

uddannede læsevejleder sammen med vores speciallærere. Desuden har vi blik for de dygtige 

elever. I mange år har der været tradition for i det danske skolesystem, både i Folkeskolen og de 

frie skoler, at man har brugt mange ressourcer på de fagligt svage elever. Vi må ikke glemme de 

dygtige – de skal også have mulighed for at rykke fagligt. Så målet er undervisningsdifferentiering 

hele vejen. 

På lærersiden har der været lidt udskiftning og barsel, men i det store og hele ro på – og vi har en 

personalegruppe, som er fagligt dygtige og flittige samtidig med, at der er en rigtig god stemning 

blandt personalet.  

Anne Marie Jensen blev syg og måtte stoppe med rengøringen. Derfor har der været udskiftning 

på det område. 
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Formelt har skolen en hierarkisk opbygning, men i praksis i hverdagen går vi mere og mere over i 

en polycentrisk opbygning, som giver mulighed for at sætte alles kompetencer i spil. Derfor er der 

ændret i strukturen, sådan at skolen er blevet trinopdelt i tre trin; indskoling, mellemtrin og 

overbygning med et lærerteam i hvert trin i stedet for klasseteams. Dette medfører mulighed for 

mere ens klasseledelse, tydeligt samarbejde i trinnene, tværfagligt samarbejde, kollegial 

supervision, faglig udvikling i trinnet og klar overlevering til kommende trin. Samarbejdet trinnene 

imellem er åbent, så skolens udvikling foregår samlet og i samme retning. SFO og 

tekniskadministrativt personale arbejder også i teams, så alle både er del af et mindre team og det 

samlede arbejde om skolen. En polycentrisk opbygning bygger på tillid og ansvar alle parter 

imellem. Det giver mulighed for at få glæde af alles kompetencer, og det motiverer og giver 

ejerskab, hvilket igen gør, at arbejdet og indlæringen giver mening. Samme effekt skulle det gerne 

have på fællesskabet. 

Vi har arbejdet meget med visioner og værdier – noget, som jævnligt skal til, så alle føler ejerskab. 

Det har været et spændende arbejde, som alle har deltaget i; personale, bestyrelse og børn. Den 

færdige formulering fremlægges på generalforsamlingen og lægges derefter på hjemmesiden. Vi 

har i fællesskab arbejdet os frem til en tekst, som vi synes dækker godt, og som vi kan arbejde ud 

fra. Nu er vi så i fasen for implementering – så vi gør det, vi siger. I visionsarbejdet har vi haft 

vedtægternes ordlyd med, sådan at vi også fremover holder os til vedtægterne og den oprindelig 

plan med vores friskole. 

Vi arbejder fortsat med byggeplaner. Vi har gode bygninger på skolen, men det vil give spændende 

muligheder at kunne erstatte pavillonen med en ny bygning til indskolingen og SFO’en. Når man 

planlægger skolebyggeri, så skal man se langt frem i tiden. Hvilken undervisning ønsker vi på sigt? 

Hvordan skal bygningen indrettes, så den kan rumme en fleksibel undervisning? Hvilke muligheder 

skal bygningen give SFO’en? Hvordan skal den hænge sammen med det nuværende byggeri? 

Hvordan tager vi hensyn til energiforbruget? Hvor meget skal vi spare sammen, før vi bygger? 

Hvordan får vi alles kompetencer i spil både i bestyrelsen, forældre- og personalegruppen? 

Hvordan bygger vi, så vi kan få vores visionære skole? Alle disse spørgsmål og flere til er med i 

vores planer. Spændende! 

Vi oplever en forældregruppe, som vil deres børn. Vi ser rigtig god tilslutning til møder, samtaler 

og arrangementer. Mange forældre har også overskud til at deltage i forældreråd og stå sammen 

om klassernes trivsel. Vi har forældre, som kommer med både ris og ros – og vi er glade for, at 

forældrene kommer til personalet og ledelsen, så vi sammen kan skabe forbedringer og passe på 

det, som fungerer godt. Vi oplever også mange forældre, som har travlt, sådan er tendensen i 

vores samfund, og det gør det bare endnu vigtigere, at samarbejdet mellem skole og hjem er tæt 

og velfungerende. Vi har i de allerfleste tilfælde et rigtig godt samarbejde, som er til børnenes 

bedste.  
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Børnene er vores guld – vores fælles guld. Vi har en rigtig god børnegruppe, 209 børn fra 0. til og 

med 9.kl. – og snart 22 nye børn i Miniskolen. Desuden har vi en god venteliste til kommende 

børnehaveklasser og til nuværende klasser. Hvor der er børn, er der glæde og liv. Det oplever vi 

hver dag, masser af glæde og liv. Hvor der er mennesker, det gælder både børn og voksne, er der 

også problemer og konflikter, som skal overvindes. På en skole kan det være faglige problemer, 

sociale problemer, adfærd, som skal ændres, etc. Det har vi også hos os. Det tætte samarbejde 

mellem skole, hjem, lærere og pædagoger imellem giver os imidlertid mulighed for at gøre noget 

ved problemerne – og det gør vi. Nogle problemer kan løses straks, andre kræver tid. I arbejdet 

med visioner og værdier har vi haft meget fokus på trivsel, læring og liv – tre områder af børnenes 

hverdag, som tilsammen danner grundlag for et godt børneliv og det efterfølgende voksenliv. Det 

er som bekendt sådan, at det man har fokus på vokser. Vi mener at kunne mærke, at vores fokus 

har forbedret rammerne for børnene. Vi har i 2012 taget en termometerundersøgelse, som viser, 

hvordan undervisningsmiljøet er på skolen. Det gav et udmærket resultat, som kan ses på 

hjemmesiden. Vores elevråd mødes jævnligt og har bl.a. bidraget til skolens værdiarbejde på en fin 

måde. 

Hver dag starter med morgensang. Et eksempel på bevarelse af en god tradition og på fornyelse. 

Vi holder fast ved to sange eller salmer og fadervor. Desuden jævnlig optræden af klasser eller 

enkelte børn. Alle har mulighed for at give beskeder. Endelig vil vi gerne, at morgensangen er 

stedet, hvor børnene lærer ansvar for og deltagelse i fællesskabet. Det er vigtigt at møde til tiden, 

at medbringe sin sangbog, at være stille, når man ikke har ordet, at respektere sangens betydning, 

at tage del. Vi bruger også morgensangen til at tage forskellige emner op, f.eks. glæde, trivsel, 

miljø, … og så ønskes fødselsdagsbørn til lykke af hele skolen. Et fællesskab, som giver rum til de 

enkelte, og som kræver noget af de enkelte. En del forældre deltager i morgensangen – også et 

sted, hvor vi kan binde skole og hjem sammen. 

Kommunikationen mellem skole og hjem foregår meget på intra. Det gælder både kontaktbogen, 

mails og forældreintras opslagstavle, hvor ledelsen lægger breve og beskeder ud. Desuden er det 

meste materiale om skolen at finde på enten skoleporten eller forældreintra. Det gør det nemt at 

kommunikere, men må ikke afløse mundtlig kommunikation, så derfor bevarer vi 

forældresamtaler og –møder plus vi mødes til samtaler efter behov. 

Vores skole har en god og sund økonomi. Der er de sidste år talt meget om nedskæringer på 

friskoleområdet, fordi vores tilskud fra staten er planlagt over nogle år at skulle nedsættes fra 75 

til 71% af det, som et folkeskolebarn koster staten. Det er selvfølgelig noget, som vi skal tage med i 

vores budgetter dette og kommende år. Alligevel ser vores skoles økonomi god ud. Vi sparer hvert 

år penge sammen til vores nye byggeri samtidig med, at vi sørger for god undervisning, 

klassekvotienter på ca. 22, ajourførte undervisningsmaterialer og gode fysiske rammer. I 2011 blev 

opsparingen på 1,4 mio. Det er mere end forventet. Overskuddet bruges til opsparing til byggeri – 

og så har vi besluttet, at vi skal forbedre vores IT på skolen, i første omgang gør vi vores 

netforbindelse hurtigere. 
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Alt i alt har vi en sund og moderne skole i god udvikling med en masse mennesker, som vil skolen – 

det giver os en god skole og arbejdsplads. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt arbejde og et effektivt og hyggeligt samarbejde! 

Det betyder meget for en skole at have en opbakkende og engageret bestyrelse – og det har vi! 

Udover bestyrelsesmøderne har vi et tæt samarbejde i hverdagen, som jeg sætter pris på. 

Også tak til personalet. En skole består meget af relationer, kommunikation og kompetencer. 

Disse tre områder skal være i orden for, at vi kan undervise børnene på en god måde. Det oplever 

jeg i hverdagen, at personalet gør meget ud af og for det allermeste lykkes med. Tak for det! Jeg vil 

egentlig helst ikke fremhæve nogen frem for andre, men bliver nødt til det med Ditlev. Ditlev, tak 

for et ualmindeligt godt samarbejde og for din store indsats for skolen! 

Til sidst en tak til børnene – som vi er her for. Vi har en rigtig god flok børn, forskellige og alle 

dejlige på hver sin måde. Tak til forældrene for tæt samarbejde omkring børnene. 

Mine forventninger for Landsgrav Friskole i 2012 er store – og realistiske. 

 

 

 


