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I 2017 var det 20 år siden, at to amerikanske studerende registrerede domænenavnet Google. 

Søgemaskinen har haft stor betydning for vores måde at indhente viden på. Svarene på alskens mulige 

spørgsmål er sjældent længere væk end mobilen i lommen. Sidste år var nogle af danskernes mest 

googlede spørgsmål:  

Hvem skal jeg stemme på? Hvordan laver man slim? Hvornår spiller Caroline? Hvad betyder despacito? Hvor 

meget forbrænder man? Hvornår kommer Iphone 8? Er Jorden flad? Og hvordan bliver vejret? 

Det er et meget tankevækkende tidsbillede. Især studser jeg lidt over, at spørgsmålet ”Er jorden flad?” 

figurerer på listen. Hvad er det udtryk for? Måske afspejler spørgsmålet, at nogle mennesker ønsker, at 

virkeligheden var så enkel og ukompliceret, at det, vi kunne se med vores øjne, var den fulde sandhed.  

Den trang kan man måske godt nikke genkendende til i dagligdagens bestræbelser på at forstå verden og 

alle dens komplekse sammenhænge. Tag nu det at lave en god friskole. Det er i hvert fald hverken enkelt 

eller ukompliceret, men en helt igennem kompleks og til tider svær øvelse. Undervejs stilles mange 

spørgsmål og gives endnu flere mulige svar. Nogle få svar kan vi google os til, men det meste kræver 

samtaler, meningsudvekslinger, fordybelse og grundige overvejelser. Og det er lige præcis det, der gør 

skolen til et levende og spændende sted at være en del af.  

Hvis man skulle summe de spørgsmål op, der har fyldt på Landsgrav Friskole det sidste års tid, 

så kunne et bud lyde sådan her:  

Hvordan bruger vi VækstModellen? Hvordan øger vi fokus på det internationale? Hvor mange Landsgrav-

penge er dagslønnen i Bagerby? Hvornår bliver lokalplanen mon godkendt? Hvordan bliver vejret? Hvad vil vi 

prioritere i forhold til bygninger og inventar i år? Hvorfor skal vi vælge Landsgrav Friskole? Og… hvad i al 

verden er grisefanger? 

Det vil jeg forsøge at give jer nogle korte svar på:  

Hvordan bruger vi VækstModellen? 

På vores pædagogiske weekend fik vi et oplæg om VækstModellen. Nogle lærere havde allerede snuset lidt 

til modellen, og nysgerrigheden havde derfra bredt sig til resten af lærergruppen. VækstModellen talte ned i 

to ønsker: Det ene handlede om, at vi ønskede en højere grad af egentlig samtale til skolehjemsamtalerne, 

frem for 15 minutters informationsbombardement fra lærernes side. Det andet ønske handlede om, at der 

manglede en rød tråd i skolens måde at afholde skolehjemsamtaler på.   

VækstModellens grundidé er at skabe rum for samtaler præget af dialog og værdsættelse. Begge dele 

harmonerer godt med den grundtvig-koldske skoletradition, hvor levende vekselvirkning og ligeværdighed 

gerne skulle kendetegne måden vi er sammen på. Som med alle koncepter og modeller er det min holdning, 

at man altid skal forholde kritisk til brugen og ikke nødvendigvis følge dem slavisk eller blindt. Selv den 

bedste model har slagsider. Sådan er det også med VækstModellen, som vi tilpasser vores virkelighed. 

Hvordan øger vi fokus på det internationale? 

I vores tid, hvor globalisering er et vilkår, synes vi, at det er vigtigt, at eleverne får styrket deres 

interkulturelle kompetencer. Selvom mange børn rejser meget i dag, er det måske begrænset, hvor meget 

forståelse de får for kulturen og hverdagslivet i de lande, de besøger. Større fokus på internationalt 

samarbejde er derfor blevet et af vores udviklingsområder – og det ligger godt i tråd med skolens vision om 

at ruste børnene til at kunne begå sig i en mangfoldig verden.  

 



Helle har haft til opgave at udarbejde en plan for, hvilke store og små tiltag vi kan sætte i værk hen ad 

vejen. Det har resulteret i en flot og anvendelig plan, som vi nu kan tage udgangspunkt i, når vi skridt for 

skridt arbejder med at øge det internationale fokus. Bl.a. har Helle og Birte fået kontakt til franske 

venskabsklasser til 4. og 5. klasse. Det har tilført engelsktimerne noget nyt i form af kommunikation frem og 

tilbage mellem klasserne. Vi holder os til de virtuelle møder indtil videre og vil gerne have det spredt ud til 

flere klasser til næste skoleår.  

Det internationale fokus er blev også markeret på den europæiske sprogdag, hvor Helle havde arrangeret 

indslag til morgensang. Og så afholdt vi fornylig fordybelsesuge om Europa, hvor børnene kom vidt omkring 

og fik fremlagt for hinanden på kryds og tværs af klasserne. 

Hvor mange Landsgravpenge er dagslønnen i Bagerby? 

Svaret på det spørgsmål blev 100 Landsgravpenge, men så skulle man også lige huske at betale halvdelen i 

skat. Bagerby er en by, som med jævne mellemrum ser dagens lys på Landsgrav. Jeg har fx fundet nogle 

gamle Bagerby Tidende fra 1985, og bortset fra små variationer, som fx at møntfoden hed Kringler, så har 

konceptet vist ikke udviklet sig betydeligt over de 32 år.  

Bagerby er et meget godt eksempel på, at man ind i mellem skal turde slippe tøjlerne lidt, Hvad børnene 

lærte i ugens løb, var meget forskelligt. Vi evaluerede derfor ikke ugen i forhold til, hvad børnene havde 

lært, men hvad de havde oplevet som godt og skidt. Et af de svar, jeg bed mærke i, var, at det var fedt, når 

man skulle samarbejde og improvisere for at finde på nye ting, så ens butik kørte rundt. Selvfølgelig var der 

også mange børn for hvem ugens højdepunkt simpelthen var at kunne bruge Landsgrav-pengene på bolsjer 

og boller. Derfor var Café Bagerby og Bolsjefabrikken nok de butikker, hvor man fik mest sved på panden. 

En ting fik alle børn helt sikkert lært i ugens løb: Man skal yde, før man kan nyde!  

Hvornår bliver lokalplanen godkendt? 

Lokalplanen har i årets løb fyldt en del på bestyrelsens dagsordener, ligesom den i en periode fyldte en del i 

den lokale presse. Steffen har stået i spidsen for processen, og det har krævet vedholdenhed, tålmodighed 

og utrolig brede skuldre. På skolens vegne vil jeg gerne sige dig tak, Steffen, for din omhyggelige 

arbejdsindsats.  

Den 29. januar i år kom lokalplanen endelig i hus. Steffen har i sin beretning skitseret, hvor vi er i forløbet 

nu. Det eneste jeg vil tilføje er, at det måske for nogen kan virke meget lavpraktisk, at vi vælger at bygge 

klasseværelser frem for et science hus, et p-fags-hus eller hvad man nu kunne finde på. Men ikke desto 

mindre er det både tiltrængt og nødvendigt, at børnene på mellemtrinnet får mere plads, lys og luft i de 

lokaler, hvor de opholder sig allerflest timer i løbet af skoledagen.  

Hvordan bliver vejret? 

Ja, det spørgsmål har faktisk fyldt en del. For pokker, hvor har det bare regnet meget. Vi reetablerede 

boldbanen i sommerferien og havde satset på at kunne tage den i brug i løbet af sensommeren. Desværre 

endte det med, at boldbanen måtte afspærres i meget lange perioder, så den ikke forvandlede sig til en stor 

mudderpøl. Det nye græs skulle have ro til at sætte sig, og det har holdt temmelig hårdt, synes børnene. 

Det ser dog ud til at lykkes nu, hvor foråret for alvor har taget fat.  

Hvad vil vi prioritere i forhold til bygninger og inventar i år?  

Ud over græsplænen blev det også til nye skolemøbler til mellemtrinnet og en tiltrængt renovering af 

toiletterne i hovedbygningen samt Chromebooks til 5. klasse.  

Økonomisk har det været en del sjovere at være friskole i 2017 end i de forrige år. Koblingsprocenten blev 

ført tilbage til de 75%, som man havde i årene 1995-2010. Det gav et større økonomisk råderum, og det var 

tiltrængt. I dette skoleår har vi derfor også prioriteret forskellige større indkøb: Der er indkøbt nye stole til 

overbygningen og nye borde til 7. klasse. På netop afholdte arbejdslørdag malede vi væggene i hallen (i den 

forbindelse vil jeg gerne sige tak til Christian og Ditlev, som sammen tager sig af planlægningen af 

arbejdslørdagene. Godt begyndt, er halvt fuldendt, og I er virkelig gode til at gøre et godt forarbejde). I 

sommerferien er det planen, at halgulvet bliver slebet, opstreget og lakeret på ny.  

Derudover har vores fokus været på at spare op til kommende byggeri.  



Hvis man har fulgt med i medierne, har man med jævne mellemrum kunnet læse synspunkter i retning af, at 

de frie grundskolers tilskud igen bør sænkes til de 71 %, som vi måtte klare os med i 2014 og 2015. Det er 

kun rimeligt, at der også må spares på det frie skoleområde, blot man husker på, at vores tilskud allerede er 

koblet op på folkeskolens udgifter. Når man sparer på folkeskoleområdet, påvirker det således også vores 

økonomi. Sættes tilskuddet ydermere ned, rammes vi ekstra hårdt.  

Ind i mellem popper nogle helt radikale forslag op, som da 3F’s formand, Per Christensen, ytrede, at alle 

friskoler og privatskoler burde lukkes. Logikken er, at så vil folkeskolen få tilført flere økonomiske midler og 

flere ressourcestærke forældre og børn. Helt så enkelt er det regnestykke vist ikke. Derudover er det også et 

forslag, som mangler blik for friskolernes historie og betydning i det danske skolesystem og samfund. 

Forældre har ret til selv at vælge en skole, der stemmer overens med deres værdier og tanker om, hvad en 

skole skal være for en størrelse.  

Jeg viser med jævne mellemrum forældre til kommende skolebørn rundt. Et af de spørgsmål jeg ofte bliver 

stillet ved slutningen af rundvisningen er:  

Hvorfor skal vi vælge Landsgrav Friskole?  

Det er jo et godt og relevant spørgsmål, som jeg er glad for, at forældrene stiller. Det korte svar vil være, 

fordi vi er en skidegod skole. Men det er naturligvis et spørgsmål, som man kan give mange forskellige svar 

på. Selvom det ville være dejligt, hvis jeg kunne pitche Landsgrav Friskole i en ultrakort salgstale, så vil jeg 

heller besvare spørgsmål, der handler om skolens formål, værdier, undervisning og dagligdag.  

Mange forældre er naturligt nok optagede af at finde en skole, som passer til deres barn. Det er også vigtigt, 

men jeg synes, at det er endnu mere vigtigt, at man vælger en skole, som passer til en selv som forældre. 

Jeg kan ikke svare forældrene på, hvorfor de skal vælge os, men jeg sætter stor pris på, at de selv stiller sig 

det spørgsmål. Det er nemlig vigtigt, hvis vi skal lave en god friskole, at vi er nogenlunde enige om, hvilket 

fundament vi bygger på.  

Idéen om at fællesskabet har ansvar for den enkelte, er en central del af vores fundament. Det betyder ikke, 

at den enkelte ikke har ansvar for sig selv, men at fællesskabet er den ramme og det spejl, som den enkelte 

skal vokse og udvikle sig i. Det stiller store krav til os alle sammen. Og når man stiller store krav betyder det 

også, at man ind i mellem må se i øjnene, at alting ikke lykkes perfekt.  

Vi taler ind i mellem om skolen, som om den var en vare, der lige kunne ryge ned i shoppingkurven sammen 

med økomælken, sidste nye mode og charterrejsen. Men skolen er ikke en vare, og der gives derfor heller 

ingen garanti, for at alting lykkes, som vi vil det. Skolen er et sammensurium af forskellige mennesker, der 

alle skal tage vare på idéen om fællesskabets betydning. Det kræver, at vi alle løfter blikket en gang i 

mellem og betragter skolen i helikopterperspektiv. Hvorfor er jeg lige præcis her på Landsgrav Friskole og 

ikke på en anden skole?  

Hvis jeg alligevel skal give én garanti, så er det, at vi gør os umage med at se hinanden i øjnene. Både helt 

bogstaveligt, men også i overført betydning, hvor vi betragter hinanden som ligeværdige mennesker. Og 

fordi vi er en forholdsvis lille skole, har vi faktisk muligheden for at se hinanden i øjnene og lære hinanden at 

kende. Det skal man ikke undervurdere eller tage for givet.  

Vi har på skolen et fantastisk personale, som jeg synes lykkes med at se børnene i øjnene. Jeg vil gerne sige 

tak for jeres store arbejde og engagement. Det er væsentligt for en skole som vores at have et personale, 

som udviser ægte interesse i børnenes liv og udvikling. Tak også for at tage alle mulige gode initiativer som 

fx at ville prøve kræfter med en ny måde at have livskundskab på i udskolingen, at afprøve nye 

udviklingsprojekter i samarbejde med CSU, at gå amok i foldebogsprojekter og at få cykelprøven op at køre 

på skinner igen. For at nævne nogle få eksempler på al det, der hele tiden blomstrer op rundt omkring.      

Endnu en god grund til at vælge Landsgrav er vores opbakkende forældre. Tusinde tak til jer for al jeres 

hjælp med kager, kørsel, vedligeholdelse af skolen og alle mulige andre praktiske ting, men vigtigst af alt: 

Tak fordi I bakker op med stor tillid til personalet og det arbejde, de udfører. Det er ikke altid let at vide, 

hvor meget og hvornår man skal blande sig hen over den usynlige linje, der markerer grænsen mellem 

skolens og forældrenes ansvar. En hel del er vores fælles ansvar, men det er også vigtigt, at vi respekterer 

hinandens forskellige roller, og det kendskab vi hver især har til barnet. Tak også fordi så mange deltager til 

morgensang. Det er virkelig skønt!  



Sidste spørgsmål, som har fyldt er… hvad i al verden er grisefanger? 

Og jeg må indrømme, at jeg stadig ikke helt ved det. Andet end at det er en leg, som Jørgen har opfundet, 

hvor han er ulven, der skræmmer børnene. Det er en meget spændende leg, kan jeg også forstå på 

børnene. På en måde karakteriserer det meget godt Jørgens tilgang til at være SFO-leder – altså ikke det 

med at skræmme børnene, men det med at han selv er midt i det hele. Han er med i aktiviteterne, og han 

er sammen med børnene. Han sørger for masser af bevægelse og variation i aktiviteterne. Han udnytter de 

beskedne fysiske rammer til fulde. Jørgen, du er landet godt på Landsgrav Friskole, og vi er rigtig glade for 

din indsats som SFO-leder.  

Op til sommerferien sidste år ansatte vi Kristoffer i SFO. Helt nyuddannet fra seminariet med masser af 

gåpåmod og solid pædagogfaglighed. Kristoffer skal lige om lidt starte sin første miniskole op, og jeg er ikke 

i tvivl om, at det kommer til at gå godt. Kristoffer er imødekommende og pligtopfyldende, han har altid et 

smil på læben og er rigtig god til at danne relationer til børnene. Jeg synes, Kristoffer et pragteksemplar op 

en dygtig pædagog. Ligesom med Jørgen vil jeg sige, at du også er landet godt på Landsgrav, og vi er 

meget glade for, at du lagde en ansøgning, da der var en ledig stilling.  

Hvilke spørgsmål vil vi stille i 2018? 

Jeg er ret sikker på, at når vi kigger tilbage vil det vise sig, at især to spørgsmål fyldte i 2018:  

Hvordan skal vi fejre vores 150 års jubilæum? Og hvornår går vi i gang med at bygge?  

Det er i hvert fald to spørgsmål, som allerede fylder en del. Jeg glæder mig til alle de samtaler, 

meningsudvekslinger, fordybelse og grundige overvejelser, der kommer til at gå forud for svarene. Måske vil 

spørgsmålet om grisefanger også rumstere lidt endnu…  

Forhåbentlig kommer vi ikke til at spørge så meget til om jorden er flad. I hvert fald er Landsgrav Friskole 

det ikke. Den er rund og fuld af bevægelse, men alligevel med en fast kerne.  

Tak for samarbejdet i årets løb til alle: På kontoretagen, i pedelkælderen, i SFO-huset og på lærerværelset. 

Tak til skolens bestyrelse og forældre. Og tak til elevrådet og alle skolens elever.   

Tak for ordet! 

Patrizia Guastella Lindstrøm 

Skoleleder, Landsgrav Friskole 

 


