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Skolelederberetning 2010 

 
I de senere år - også i 2010 – følte pædagoger og lærere sig mere og mere i et 

konstant krydspres af krav og forventninger – og ikke mindst fordi den traditionelle 

myndighed alt andet lige er ved at miste noget af sit fodfæste. 

Autoritetstroen er et levn fra det traditionelle samfund generelt. Der vidste man på 

forhånd, hvem der både havde magt og myndighed. Den er på hastigt tilbagetog. 

Mennesket i dag synes i højere grad at have skubbet enhver myndighed til side, 

erobret den centrale midtbane og bragt sig selv i centrum. Fra ”du skal” til ”jeg vil”.  

 

Lærerne/pædagogerne er autoriteter, der har erhvervet sig en betydelig viden og for 

manges vedkommende erfaring i at undervise mv. 

Friskolens medarbejdere er ikke ufejlbarlige, og vi skal ikke tilbage til den gamle 

skole, hvor eleven var bange for læreren, men vi savner det at være lydig, lydig over 

for at overholde de forpligtelser, man er underlagt f.eks at møde til tiden, dukse i 

klassen eller være med til idræt i eget idrætstøj. Lydighed synes i det moderne 

samfund at være afløst af det enkelte individs rettigheder – og det bliver vi som skole 

nødt til at forholde os til. 

 

Vi må finde en ny måde at være myndighed eller at være en autoritet på, hvilket 

stiller særdeles store krav til skoledemokratiet, og dermed ikke mindst til friskolens 

medarbejdere. Den britiske sociolog Anthony Giddens taler om, at der må 

tilvejebringes nye betingelser, som gør det muligt at udvikle og vedligeholde aktiv 

tillid til et system f.eks. skolesystemet. Han kalder det den kundskabsorienterede 

dialog. Vi skal møde interessenterne – små og store – i øjenhøjde. Vi skal skabe 

rammerne for en udviklende interaktion mellem os som medarbejdere og 

interessenterne. Derfor har 2 medarbejdere i år været på kursus i AKT (adfærd, 

kontakt og trivsel) og klasseledelse, således at de kan fungere som ressourcepersoner 

for de lærere, der måtte have brug herfor. 

 

Vi skal være villige til at orientere os i det ukendte – og få nye udfordringer. Vi skal 

tilstræbe en ny ligevægt mellem det, den enkelte er ansvarlig for og det, vi i 

fællesskab bærer ansvaret for. Det bliver en lang proces på såvel friskolen som i 

samfundet. For at føre en dialog indebærer det jo altid at være åben over for nye 

sandheder og andres tolkninger. Åbenhed letter vejen til dialog – til forandring og til 

udvikling 

 

Hver eneste dag kommer en lærer eller en pædagog ud for mange udfordringer. 

Nogle af dem handler direkte om undervisningen og elevernes måde at arbejde med 
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stoffet på. Det er som oftest pædagogiske spørgsmål – ligesom i fritidsordningen, 

hvor udfordringen ligger i de pædagogiske fritidstilbud for det enkelte barn. Andre 

udfordringer er af mere social karakter og drejer sig om eleverne og/eller pædagogen  

sammen med kammeraterne. De sociale udfordringer fylder mere og mere også på 

friskolen, selvom skolen nu engang handler om, at børn går i skole for at lære noget. 

Men vi ved jo godt, at hvis det sociale, og det gælder ikke kun i skolen blandt 

kammeraterne, ikke fungerer godt og konstruktivt, så kommer undervisningen og 

dermed læreprocessen heller ikke til det. 

 

Børn har brug for at blive set og opfattet, som de unikke personer, de er. Det betyder 

ikke, at børn altid gør det rigtige eller altid skal roses. Men det betyder, at de skal 

mødes i en ægte kontakt, hvor der kan stilles krav, og hvor de kan blive stillet over 

for relevante udfordringer til deres alsidige og personlige udvikling. Et krav om 

anerkendelse, som alle mennesker forventer opfyldt i en eller anden forstand.  

 

Pædagogik er ikke en planlagt og rationel proces, der fører logisk frem til de rigtige 

løsninger. Sådan er pædagogiske processer i virkeligheden sjældent eller aldrig. 

Pædagogik har nok langt mere karakter af dilemmaer, hvilket ofte betyder, at der ikke 

er nogen klare løsninger, men der er tværtimod tale om udfordringer, der kræver valg, 

som så udelukker andre valg. Læreren og pædagogen er placeret i dilemmaer 

konstant. Man står ikke med løsningen, men må vælge og handle. Positivt set åbner et 

dilemma muligheden for at opdage nye veje og bryde ensidige forståelser. Og også I 

som forældre skal vælge.  

 

Den løbende kommunikation er en væsentlig, men alligevel ikke tilstrækkelig 

forudsætning for et godt samarbejde. Det forudsætter naturligvis kommunikation på 

et rimeligt niveau, men forudsætter også en vilje til fra såvel skolens som forældrenes 

side at indgå i et samarbejde - også i pressede situationer. Men udgangspunktet må 

være, at man er interesseret i, også under pres, at bevare, hvad man selv vil betragte 

som en værdig måde at reagere på. Det kræver imidlertid overskud, selvindsigt og 

vilje til at etablere ligeværdige situationer. Hele vejen rundt. Både medarbejdere og 

forældre skal betragtes som professionelle voksne i relation til børnene og i relation 

til hinanden. Det er til børnenes bedste. Derfor vil vi kun være deltagere i et værdigt 

samarbejde. 

 

Vi har i det forgangne år med udgangspunkt i børn som hele personer, i dilemmaet 

om at vælge til eller fra og i voksenansvaret talt: 

 

 Om urolige børn og tolerancegrænser 

 Om vanskeligheder ved at lære 

 Om hvad lærere og pædagoger måske ikke altid ser 
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 Om hvad forældrene måske ikke altid ser 

 Om rummelighed 

 Om kommunikation på skolen 

 Om trivsel 

 Om skole/hjemsamarbejdet generelt 

 

Derudover har vi i det forgangne år arbejdet med konkrete nye udfordringer: 

 Opstart af miniskolen 

 Opstart af intranet 

 Opstart af klasseledelse og tæt samarbejde mellem SFO og skole ved AKT 

 Kurser i brug af interaktive tavler 

 Coaching medarbejderne imellem 

 

Vi har travlt i friskolehverdagen, men vi har jo selv valgt arbejdet på LF, fordi vi 

synes, at skolehverdagen her er både sjov og spændende med dens 191 elever, med 

de mange dilemmaer og med det betydelige voksenansvar. Til det kan jeg kun sige, at 

hvis I hører, at vi beklager os – så lang os en på skrinet! (citat fra Lars Ulrich, 

trommeslager i bandet Metallica) 

 

Vi har i 2009 forbedret vores fysiske rammer betydeligt, vi har indviet (og med 

elevernes betegnelse) et nyt læsehus, en kunststoffodboldbane og en svævebane. Vi 

har en fornuftig økonomi, hvilket gør os i stand til til stadighed at forbedre 

dagligdagen. Vi ved at kvantitet bør stå i mål til kvalitet eller omvendt. Som psykolog 

Jens Andersen sagde: ”Er der problemer med indlæring hos børnene, så lægger man 

pr. automatik flere timer ind – i stedet for engang imellem at se på formen/indholdet i 

det allerede eksisterende. Måske kan en lille forandring skabe bedre læring. Dette 

mener vi, at vi har gjort i 1. og 2.klasse i billedkunst og musik, hvor vi har satset på 

kvalitet ved at halvere elevtallet fra 20 til 10, og derved skabt større rum for 

udfoldelse for den enkelte. Tiltaget vil selvfølgelig blive evalueret senere på skoleåret 

for både fordele og ulemper. 

 

På medarbejdersiden har vi en energisk og dygtig gruppe lærere og pædagoger, som 

til stadighed er udviklingsparate og nysgerrige, og som på nogle områder er nye og 

stadig gør sig sine erfaringer. Erfaring skabes bedst ved tillid, hvilket vi håber, at I 

har til os alle, da vi til stadighed gør, hvad vi kan.  

Diana Seyffart startede som ny medarbejder d.1. august, som nyuddannet. Vi synes 

alle, at Diana arbejder seriøst, og at hun passer til skolens værdier, som hun ved 

ansættelsessamtalen gjorde klart, at hun aktivt havde tilvalgt. I efteråret ønskede Lone 

Goul at prøve noget andet, og vi ansatte Joan Lomholt. Ingen tvivl om, at Joan er et 

livsstykke, altid fuld af godt humør og med en vis erfaring efter 5 år i Folkeskolen. I 

SFOen har vi i år ansat Klaes og Jannick sammen med Gitte og Bente, hvilket må 
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siges at være ældre vin blandet med nye krydderier, hvilket er en god konstellation. 

På ledelsessiden har vi budt velkommen til Ditlev Mogensen som ny viceleder efter 

Thomas drog til Dalmose Centralskole. Hver dag byder på nye udfordringer, nogen 

gange mindre, nogen gange større, - men kendetegnende for dig (Ditlev) er, at du 

altid er rolig og positiv og utrolig behagelig at være sammen med. Velkommen til jer 

alle.  

At der altid er rent og pænt kan vi tilskrive Anne Marie, Muhareem og Thomas, som 

altid tager deres arbejde alvorligt. Svend har haft et lidt kedeligt forår med en ødelagt 

akillessene, som han er i gang med at genoptræne. I hans fravær kæmpede vi med 

masser af sne samt dagligdagens opgaver, og mange af os - såvel personale som 

forældre ydede noget ekstra, og i fællesskab fik vi tingene til at fungere.  

 

En stor tak skal lyde til medarbejdere, forældre, elever, bestyrelse og tilsynsførende 

for det forgangne år. En særlig tak skal lyde til bestyrelsens formand Hans, som 

under efterårets uro forblev rolig og fattet og navigerede såvel bestyrelsen, lederen 

som skolen igennem oprørte bølger til mere smult vande.  

 

Til Dorte, som i år desværre stopper som tilsynsførende, da hendes børnebørn til 1. 

maj starter i miniskolen. Det har altid været en fornøjelse at samarbejde med dig. Vi 

har haft mange forskellige samtaler såvel om pædagogik som om bevillinger, ledelse 

og meget andet. Du er kommet på skolen i rigtig mange år, og vi kommer til at savne 

dit positive væsen og glade latter, men vi håber at kunne byde dig velkommen som en 

aktiv farmor. Kære Dorte, tak for din respektfulde måde at besøge os på, det har altid 

været hyggeligt og meget givende. Også en stor tak til Lars Kistrup for det forløbne 

år, du er altid velkommen på skolen. 

 

Til sidst skal vi alle huske på: ”Der skal så lidt til at gøre folk glade. Blot en lille 

berøring, hvis vi ved hvordan vi skal give den, blot et ord sagt på den rigtige måde, 

en lettere justering af nogle bolte eller tapper eller lejer i det delikate maskineri en 

sjæl er”. Frank Crane 

 

 

 

Og med disse ord overgiver jeg beretningen til forsamlingen 

 

 

VM 2010 

 

               


