
Bestyrelsens årsberetning, 2011 

Den siddende bestyrelse har igennem 2011 arbejdet med mange spændende tiltag. 

Omkring årsskiftet tiltrådte Steen Bendtsen som konstitueret formand frem til 

generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig på ny. Som ny 

formand har det været min oplevelse, at alle i bestyrelsen er engagerede og med til 

at træffe de rigtige beslutninger. Vi vender altid alle emner grundigt, set fra alle 

sider, før vi tager beslutninger, og det er rart at være med i en bestyrelse, som tager 

opgaverne så seriøst. Vi forsøger altid i bestyrelsen opmærksomme på, at vi 

repræsenterer resten af forældregruppen. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen, og det har i praksis fungeret 

sådan, at vi har holdt månedlige møder, har haft mailkontakt og har haft mulighed 

for at indkalde til ekstramøder efter behov. Desuden har vi sammen med personalet 

og ledelsen deltaget i pædagogisk weekend omkring visionsarbejdet. 

Efter sidste generalforsamling tog bestyrelsen beslutning om oprettelse af et nyt fag, 

livskundskab, i overbygningen. Dette passer med skolens røde tråd og ønske om at 

udvikle det hele menneske. Til morgensang forsøger vi at inddrage børnene aktivt 

via refleksion og fællesskab – en proces, som tager tid at integrere, fordi børnene 

gennem denne skal lære de enkeltes betydning og ansvar for fællesskabet. Ligeledes 

har bestyrelsen besluttet at indføre engelsk i 3.kl. for at sikre et godt, sprogligt 

fundament. Generelt sikrer vi, at det faglige niveau er i orden ved solid og fleksibel 

undervisning og test to gange årligt i dansk og matematik med mulighed for løbende 

opfølgning og evaluering af undervisningen. 8. og 9.kl. får karakterer to gange årligt, 

og 9.kl. Aflægger afgangsprøve.  

Skolen har 200 undervisningsdage om året, som skolens selv har ret til at fordele, 

blot skal sommerferien altid starte sidste lørdag i juni.  

 Bestyrelsen har valgt at bibeholde tilsynsførende udefra og dermed ikke benytte 

selvevalueringsmetoden, som nogen friskoler vælger. Vi vægter fortsat den 

mundtlige form højt, fordi vi tror på vigtigheden af gode relationer og åben dialog, 

samtidig med at vi benytter den skriftlige form som dokumentation.  

Skolens viceskoleleder, Ditlev Witte Mogensen, var i første halvdel af 2011 

konstitueret skoleleder, Jeg vil gerne både på skolen og bestyrelsens vegne sige tak 



for det kæmpe stykke arbejde du lagde i den periode for at få tingende til at 

fungerer. 

Pr 1. august blev Berith Bonnesen ansat som skoleleder af bestyrelsen. Til Berth vil vi 

gerne sige tak for det gode samarbejde.  

Skolen har igennem årene haft en støtteforening, som har ydet et stort arbejde for 

skolen. På en generalforsamling i september besluttede foreningen, at de på den 

efterfølgende ekstraordinære generalforsamling ville nedlægge foreningen, men 

fortsætte arbejdet for skolen som frivillige forældre. På forældrenes vegne takker 

bestyrelsen for det gode arbejde, de har udført for skolen. 

Både personale og bestyrelse har arbejdet meget med skolens værdier og visioner – 

områder, som jævnligt skal tages op for at give ejerskab og udvikling for børn, 

forældre, personale og bestyrelse. Vi har fokus på koblingen mellem visioner og 

byggeplaner, fordi det er vigtigt at få bygget en skole, som mange år frem vil passe 

til vores visioner. Bestyrelsen har modtaget hjælp fra et byggeudvalg bestående af 

frivillige forældre, som har tilbudt fortsat at yde hjælp, bl.a. med fundraising til 

byggeriet. 

Vi glæder os i bestyrelsen til, at byggeriet kommer i gang, men inden da er det 

vigtigt, at vi har fået ajourført skolens værdier og visioner, at vi ved, hvilke 

undervisningsformer bygningen skal rumme, hvilke specielle behov/ønsker, der er til 

bygningen, at der er sparet penge nok op til, at skolen kan bære det uden, at det går 

ud over undervisningsmaterialer, antal lærere, almindelig vedligeholdelse, osv. i 

tiden op til byggeriet. Vi vil i den kommende tid arbejde på at blive mere konkrete 

og vil bl.a. besøge andre skoler for at få inspiration. 

Arbejdet med værdier og visioner førte til en ny formulering, som senere på 

generalforsamlingen fremlægges med uddybning. 

 

 

 

 



Visionen lyder: 

”Vores skole er en nutidig, ambitiøs, grundtvig/koldsk friskole med plads til 

fællesskab og individualitet, - hvor alsidige læringsmiljøer er med til at skabe 

dygtige, livsduelige og hele mennesker, som kan begå sig i en foranderlig og 

mangfoldig verden.” 

Missionen:  

I et tæt og tillidsfuldt samarbejde skaber skolens ansatte, forældre og børn en fri og 

visionær skole 

Værdier/adfærd: 

Børnene trives 

Børnene lærer 

Børnene lever 

For os i bestyrelsen er det vigtigt, at vi er her for børnene, og at skolens hovedvirke 

er undervisning. Vi skal sikre, at rammerne for undervisning er bedst mulige – og det 

føler vi, er udtrykt i visionen. Bestyrelsens forventninger til det kommende år er, at 

ordene fra visionen og værdierne implementeres mere og mere, at vi gør det, vi 

siger. Det betyder, at vi skal blive ved med at være opmærksomme på vores mål og 

forsøger altid at tage visionerne med i vores beslutninger. 

 

På bestyrelsens vegne, 

René Hansen 

Bestyrelsesformand 


