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Ledelsesberetning for året 2013 

Året 2013 har for Landsgrav Friskole været en blanding af stabilitet, hvor 

vi har arbejdet videre med vores værdier, visioner og langtidsplaner for 

skolen, og af usikkerhed udefra i form af lockout og de efterfølgende 

ændringer af skolens vilkår, statstilskud og arbejdsregler. 

Landsgrav Friskole er heldigvis godt og trygt funderet, så skolen stod 

igennem lockout’en uden indre stridigheder – tværtimod oplevede 

lærergruppen et sammenhold i perioden og efterfølgende – og der har 

ikke været nogen form for lokal uenighed i forbindelse med lockout’en - 

eller efter. Vi er heldigvis enige om, at sammen kommer vi længst – og 

det betyder, at hele personalet medvirker til at få mest muligt ud af de 

ændringer, som skolereform, nye arbejdstidsregler og nedsat statstilskud 

vil bevirke.  

Forældregruppen tog også lockout’en med stor forståelse – noget som 

lettede vores arbejde, og som er et tegn på godt samarbejde – så tak til 

alle forældre for stor forståelse og vilje til at hjælpe til! 

Børnene gik lockout’en jo direkte ud over. 9.kl. blev undervist så godt vi 

kunne i perioden, og vi oplevede en meget motiveret klasse, som var 

taknemmelige over, at de kunne få undervisning. De fleste af skolens 

børn fik dog ingen eller meget lidt undervisning. En underlig situation for 

os alle. Mon ikke, at der var nogle få børn i starten af perioden, som tog 

det som en ferie, men efterhånden savnede de fleste skolen og 

undervisningen og fik travlt med at indhente det forsømte efterfølgende. 

På kontoret har vi skiftet elevsystem og økonomisystem ud, så især vores 

sekretær, Dorte, har haft travlt. Hun er en arbejdshest uden lige, og alt er 

efterhånden i skønneste orden. En stor tak til Dorte for solidt og stabilt 

arbejde – udført med energi og smil. 
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Vi har i 2013 været ramt af en del langtidssygdom. Vel at mærke ikke 

sygdom, som har haft med arbejdsmiljøet at gøre. Sygdom på en 

arbejdsplads fører altid bekymring og ekstra arbejde med sig, men vi har 

været heldige, at vi har haft gode vikarer, som har dækket godt ind, så 

eleverne har fået undervisning, som har været fagligt og relationelt i 

orden alligevel. Især en tak til vores vikarer, som har taget en stor tørn i 

den forbindelse. 

Personalegruppen har været uændret i 2013 – det har givet god stabilitet 

og et personale, som er godt tømret sammen – og dermed med overskud 

til nye tiltag i forbindelse med skolereform, ændring af arbejdstidsregler 

og nu et forestående lederskifte. Lige ved årets slutning sagde jeg min 

stilling op, da jeg af private årsager flyttede til Fyn og er nu skoleleder der. 

Ansættelsesproceduren startede straks efter opsigelsen. 

Skolens lærere arbejder mere trinopdelt end tidligere – og de tre teams 

er blevet vant til arbejdsmåden og udnytter mulighederne godt. SFO-

personalet arbejder også som team – og der er en fast overlevering 

mellem SFO og indskoling, så hverdagen hænger sammen for børnene. 

Alle vores lærere er blevet opgraderet inden for faglig læsning. Vi har fået 

”udgivet” vores egen læsepolitik, som alle lærere, men især vores 

læsevejleder, Pia, har lagt meget arbejde i – og ikke mindst vigtigt; som 

bliver brugt i den daglige undervisning. Mange af vores lærere har været 

på kursus i deres fag og i AKT. Der er hele tiden udvikling i gang. 

Oprindeligt var det planen at bruge de opsparede midler til byggeri, men 

pga. meget mærkbare nedskæringer i statstilskuddet og faldende 

børnetal med risiko for ikke altid at få fyldt klasserne op, så har 

bestyrelsen besluttet, at vi udsætter et større byggeri og i stedet 

renoverer vi pavillonerne og bygger et lokale på. Det sikrer det, vi har 

behov for lige nu i forhold til undervisning og SFO – og så har vi stadig en 
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solid økonomi. Det betyder ikke, at de hidtidige planer var omsonst 

arbejde, men planen for gennemførelsen er udskudt til bedre økonomiske 

tider. 

På IT-fronten har vi investeret i et klassesæt af iPads (som parentes 

bemærket er blevet udskiftet som følge af det indbrud vi havde fornyligt). 

Alle Ipads bliver brugt flittigt i undervisningen. Børn lærer utrolig hurtigt. 

Alle undervisningslokaler har nu fået Active Boards, som lærerne i høj 

grad også benytter i undervisningen. Vi har mange onlinemuligheder i de 

fleste fag, så undervisningen bliver tidssvarende og spændende. Det er 

blevet indført i ’13, at man fra 7.kl. selv skal medbringe sin egen bærbare, 

og så har skolen sørget for skabe med opladningsmuligheder og låse til 

dem.  Hastigheden og båndbredden er blevet væsentligt bedre, hvilket 

også var tiltrængt, når så mange benytter forbindelsen med computere, 

iPads og mobiler. Det virker – og det bliver brugt. 

Vi er midt i en kulturforandring, hvor vi på skoleområdet bevæger os fra 

”undervisning” til ”læring”. Vi arbejder med, hvordan vi giver børnene de 

bedste muligheder for læring. Vi arbejder med det hele menneske, med 

fagene splittet op og tværfagligt, vi arbejder på at passe på 

mundtligheden midt i en meget skriftlig verden, som vi også gerne vil 

følge med i bedst muligt. Vi vil gerne tilbyde børnene en masse bevægelse 

og aktiviteter, men vi vil også lære dem om stilhed og nærvær. Vi vil 

gerne hjælpe børnene til at mærke sig selv og hinanden. Vi arbejder på 

gode relationer, en ordentlig tone, tryghed, godt kammeratskab, 

samarbejde og respekt og hensyntagen til hinanden. Alt dette skal flettes 

ind i vores skolehverdag – og det er en spændende udfordring, som hver 

dag ser bliver taget op. 

Vi har arbejdet med vores APV, arbejdspladsvurdering, så vi er sikre på, at 

arbejdsmiljøet og undervisningsmiljøet er i orden på den front. 
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Undervisningsmiljøet blev undersøgt i 2012 og skal efter loven revideres 

senest 2015. Resultatet af den kan ses på skolens hjemmeside. 

Arbejdsmiljøet blev undersøgt i 2013 og er i orden.  Vi arbejder ikke bare 

med, at det skal være i orden – vi vil også helst være en arbejdsplads, 

hvor arbejdsglæden trives. Det er så vigtigt, både for personalet, men 

også for den afsmitning, som det har på børnenes trivsel. Så vi arbejder 

på at optimere arbejdsglæden via åbenhed, indflydelse, fleksibilitet og en 

grundlæggende tillid til hinanden. Det sker i dagligdagen og på særlige 

møder og pædagogiske dage. Vi har et arbejdsmiljø, som vi er glade for og 

opmærksomme på. 

Skolen måles meget – mere end tidligere. Vi mener fortsat, at vi ikke kun 

skal måles på karakterer, men da vi jo gennemfører folkeskolens 

afgangsprøve og giver karakterer fra 8.kl., så er det selvfølgelig et 

parameter. Afgangskaraktererne kan ses på skolens hjemmeside – og 

dem kan vi godt være bekendte. Vi vil også gerne måles på god omtale fra 

forældre og børn, i pressen, i skolegården og på lærerværelset. Vi tror 

stadig på det levende ord og dets virkning. Mange, som ringer til skolen 

for at blive skrevet op, fortæller, at de hører godt om skolen fra dem, de 

kender på skolen. Det siger noget om skolen på en anden måde end 

karaktergennemsnit. 

Som fri skole har vi tilsynsførende, som også måler vores skole. Fører 

tilsyn. De kommer på besøg, er med i undervisningen, følger med i 

skolens liv på intra, læser årsplaner, taler med børn og voksne og fører 

tilsyn med, om vi står mål. Det skriver de årligt en beretning om, som de 

fremlægger til generalforsamlingen og som er at finde på hjemmesiden. 

Det er rigtig rart for os som skole at have disse øjne på udefra – fordi man 

godt selv kan vænne sig til tingenes tilstand. Når de tilsynsførende, Emil 

Rolsted og Ulla Krogsgaard, kommer på besøg får vi altid en snak på 

kontoret om skolens udvikling, fagene, undervisningen, læringen og hele 



5 
 

skolens liv – og det bliver til en del af skolens udvikling. En rigtig god 

synergi, så stor tak til begge tilsynsførende! 

Vi stiller krav. Til hinanden. Til forældre og børn. Til fagligheden. Til 

trivslen – til at vi sammen arbejder frem mod skolens værdier og visioner. 

Vi vil se børn, som trives, som lærer og som lever. Det sker ikke af sig selv. 

Det sker, når vi sammen arbejder for det. 

Til slut en tak til alle, som er en del af skolen: Børnene først og fremmest. 

Vi har en masse dejlige børn, som hver dag lægger en indsats på stedet til 

glæde for hinanden og os – og for deres læring og udvikling. En tak til alle 

forældre, som hver dag overlader deres guld til os – og som samarbejder 

om at få det bedste ud af det ikke alene for deres eget barn, men for alle 

vores børn. En tak til personalet; på kontoret, i undervisningen, i SFO’en, 

til dem der klarer det praktiske, alle, som hver dag lægger en god og stabil 

arbejdskraft på stedet. Tak til bestyrelsen, som ansvarsfuldt går op i at 

være medskabere af vores gode skole! 

Da årsberetningen skrives som det sidste, inden jeg skifter til en anden 

skole, så vil jeg gerne slutte af med at ønske skolen en god fremtid og 

udvikling - med tak for min tid på skolen! 

Berith Bonnesen, januar 2014 


