
Ledelsesberetning for året 2012 

Året 2012 har været et år, hvor vi har haft fokus på værdier og visioner, undervisning, udvikling af 

læsepolitik, administrative ændringer, teamudvikling og forberedelse af, hvilken skole vi på længere sigt 

gerne vil være i forhold til indhold og rammer med tanke på det nye byggeri. 

I forhold til undervisning så har vi først og fremmest fokus på god undervisning i hverdagen. God 

undervisning er en balance af stabilitet og udvikling. Stabiliteten holder vi fast i via fagteams, dvs. 

samarbejde af lærere i fagene på tværs af årgangene, via arbejde om klassen og den enkelte elev og 

gennem godt samarbejde med forældrene bl.a. om lektierne.  Udvikling har vi bl.a. arbejdet med indenfor 

læsepolitik gennem det sidste år. Ikke kun i danskfaget, men faktisk i næsten alle fag – som faglig læsning. 

Vi har fået færdiguddannet vores egen læsevejleder, Pia Hansen, som har været drivkraften i dette projekt, 

og så har vi afholdt kursus for alle lærerne ved Merete Brudholm, vores guru på området. Det satte et 

arbejde i gang i alle klasser og de fleste fag, og sideløbende blev politikken fastlagt og er netop nu 

udkommet – lokalt – som en flot bog, som vi er stolte over – og ikke mindre vigtigt, som vi faktisk bruger. Vi 

fortsætter arbejdet med den faglige læsning, bl.a. gennem ny viden på sommerferiekursus igen ved Merete 

Brudholm. Vi har også arbejdet med at blive bedre inden for brug af IT-rygsækken og det at kunne vejlede 

vores ordblinde elever bedst muligt. Vi har haft en vejleder udefra, som har vejledt de enkelte elever, som 

har IT-rygsæk, og hun har ligeledes vejledt vores egen læsevejleder og lærerne, så alle er blevet klædt 

bedre på til at give disse elever større mulighed for at klare sig fremover i uddannelsessystemet. Det har 

givet os et nyt fokus, nemlig at gribe tidligere ind fremover, så ordblinde elever hos os får denne hjælp så 

tidligt som muligt. På IT-området har vi forbedret vores nethastighed og terminalserver, indkøbt computere 

og de sidste Active Boards, plus vi sætter mere ind på forbedrede muligheder for onlineundervisning. Som 

planlagt har vi nu engelskundervisning fra 3.kl. i stedet for tidligere fra 4.kl. Der er i forhold til den nye 

skolereform meget tale om mere engelskundervisning og i det hele taget mere undervisning. Det har fået 

os til at sammenligne tallene (som gennemgås på slide) – en sammenligning, vi godt kan tåle, også i 

engelsk. Selvom jeg er glad for, at en sammenligning falder godt ud, vil jeg holde fast ved, at det ikke kun 

handler om antallet af timer, men først og fremmest om indholdet og om børnene modtager en 

undervisning, som de faktisk kan tage imod. Undervisningsmaterialer og en stadig opdatering af disse er 

også væsentligt. Vi har gode, ajourførte bogsystemer og mere og mere onlineundervisning. Vi måler fortsat 

ved faglige prøver, nu også ved nationale tests. Som et arbejdsredskab for at kontrollere, at vi gør det godt 

nok. Selvom det først og fremmest er et arbejdsredskab for lærerne, bruger vi også testene til at kunne 

informere jer forældre om, hvordan det går med jeres barns læring.  

Vi har i løbet af 2012 ansat tre nye lærere; Randi Bech Højgaard i foråret og Maria Boesen og Lars Herløv 

Hansen i august. I dette forår har vi ansat Kamilla Nielsen. Disse ansættelser betyder, at vi dækker stort set 

alle fag med linjefagslærere – og at vi samlet set har en lærerflok med en rigtig god uddannelse og med 

stadig interesse i efteruddannelse. Samtidig har vi et lærerværelse med en god aldersspredning og et bredt 

erfaringsfelt. Kønsfordelingen er lidt skæv – men så må vi kvinder jo være opmærksomme på at mande os 

op og huske på, at drengene ofte har brug for en anderledes undervisning end pigerne. Den 

opmærksomhed oplever jeg. Vi har en personalegruppe, som vil skolen, som vil børnene og 

undervisningen. Dét betyder meget. 



I SFO’en har vi så heldigvis en mere ligelig kønsfordeling, som giver en naturlig udfordring for piger og 

drenge. SFO’en har haft en travl tid, og jeg vil godt takke personalet for god vilje hele vejen igennem til at få 

det til at hænge ordentligt sammen midt i udfordringerne. I de langsigtede planer for skolen, så får SFO’en 

mere rum og dermed bedre muligheder, både med eget domæne og som en aktiv medspiller i skolen som 

helhed. 

På kontoret er der sket nogle ændringer; vi har fået ny sekretær, Dorte Bo Larsen, som har lagt et stort 

arbejde i at komme ind i det hele, og som efterhånden har fået lavet et helt nyt system. Bl.a. er Dorte og jeg 

begyndt at lægge et forsigtigt femårsbudget i stedet for kun et år. Det er vigtigt i tider med nedskæringer i 

tilskuddet. Dorte er en rigtig god samarbejdspartner for os alle – og I skal vide, at I altid er velkomne på 

kontoret. Dorte har deltaget i forskellige sekretærkurser og netværk, Ditlev holder sig ajour på IT-fronten, 

og jeg har i januar færdiggjort en master i organisatorisk coaching og læreprocesser, hvor jeg har skrevet 

speciale i ”Grundtvig i et postmoderne samfund”.  

I lærergruppen har vi ændret på teamsamarbejdet. Tidligere var der udelukkende klasseteams, det har vi 

nu ændret til trinteams, så der bliver mere sammenhæng i trinnene. Det har på mange områder været 

rigtig godt for trinnene, for både elever og lærere, men vi har undervejs i forløbet fundet ud af, at der 

mangler mere tid til klasseteams, så det ved vi så til næste års planlægning – som jo desværre lige nu har 

hårde vilkår pga. lockouten. Vi er nu i gang. Lærerne deltager jævnligt i kurser. Desværre er der her en 

tendens til, at mange kurser for tiden aflyses pga. for få tilmeldinger, så vi holder af og til vores egne kurser, 

har bl.a. afholdt danskkursus også for andre skoler og påtænker at holde flere selv fremover. 

Vi har haft noget sygdom, langtids- især, men heldigvis viser vores målinger på det psykiske arbejdsmiljø, 

som vi har foretaget både i 2011 og 2012, at det ikke har sammenhæng med trivslen på arbejdspladsen, 

som er udmærket. Vi har arbejdet en del med vores AMO, arbejdsmiljøorganisation, har fået uddannet alle 

tre medlemmer, lavet ny APV, arbejdspladsvurdering, og derigennem arbejdet med arbejdsmiljøet. Vores 

TR og jeg har været på inspirationskursus og afholdt en dag om arbejdsglæde herhjemme på skolen. Et 

område, som er del af trinmøder, nogle fællesmøder og ikke mindst en naturlig del af vores samvær med 

hinanden. Jeg ser en personalegruppe, som er gode til at vise ærlig omsorg, ikke kun for børnene, men også 

for hinanden. Vi har også nogle gode fester og sammenrend, som måske i virkeligheden er en rigtig god 

måling på trivlsen! Vi har haft besøg af arbejdstilsynet, som har tildelt os en grøn smiley. Så alt i alt har vi 

heldigvis et godt arbejdsmiljø – igen må jeg dog her nævne lockout’en, som godt nok ikke hører til 

beretningen for 2012, men som ikke gør det lettere at sørge for en god trivsel for personalet lige nu, og det 

vil tage noget tid at nå på niveau igen. 

På møder og pædagogisk weekend har vi arbejdet med et ekstrakt af mit speciale. Vi har fået støvet 

Grundtvig godt og grundigt af, har arbejdet med, hvad vi fortsat kan bruge på en moderne skole, bl.a. 

livsoplysning, den levende vekselvirkning, det levende ord og det historisk-poetiske. Vi har nu i 

hele personalegruppen en fælles tilgang til det at være en grundtvigsk skole, f.eks. at det betyder 

ligeværd, at alle lærer, at mundtlighed er væsentligt, at det musisk/praktiske fortsat skal vægtes, 

at oplysning om livet er det, som det hele handler om i sidste ende. Vi skal uddanne børnene til at 

kunne mestre livet, både som fagligt dygtige og som livsduelige mennesker – på en måde, som 

passer til den tid, de lever i og kommer til at leve i. 



Morgensangen er et af de områder, hvor vi dyrker det, vores skole står for. Vi synger, vi er 

sammen om bøn, vi fortæller, vi lytter, vi viser noget frem, vi betragter, vi er nærværende, vi er et 

fællesskab. Man kan jævnligt evaluere, om vi nu gør det rigtigt. Det har vi evalueret en del på i 

2012. Både blandt børn og voksne. I det store og hele er der enighed om, at morgensangen er 

noget, vi skal værne meget om.  De fleste er også enige om formen. Nogle af de store elever vil 

gerne have den moderniseret mere. Vi får indimellem besøg af gamle elever bare til morgensang. 

Hver dag af forældre, ind imellem også bedsteforældre. Vores morgensang er skolens hjerte. En 

god, stabil, rolig start på en dag i fællesskab og læring. Det skal den fortsætte med at være. 

Vi har brugt en del tid og energi på at forberede det kommende byggeri, både i personalegruppen 

og i bestyrelsen. Det har været vigtigt at få alle hørt. Vi har talt om værdier og visioner til det stod 

ud af ørerne på alle, fordi det har været så vigtigt at få det helt på plads inden planlægningen af 

byggeriet, som jo er tæt forbundet med det. Byggeriet skal være rammen om den skole, vi vil 

skabe. Derfor har det taget så lang tid og været lidt omstændeligt, men jeg er sikker på, at det er 

godt givet ud. I den sidste tid har vi været guidet af arkitekt Johnny Lundbye, som for kort tid siden 

har leveret de første tegninger. De er stadig ikke endelige, men indeholder de allerfleste af vores 

tanker og ønsker – og det vigtigste; de passer som fod i hose til vores værdier og visioner. De kan 

rumme den skole, vi ønsker os. Vi glæder os til de kommende faser i byggeriet! 

Til sidst vil jeg godt slutte med en stor tak til jer alle for godt samarbejde! Tak til 

Friskoleforeningen, til forældrene, til bestyrelsen, til hele personalet og til hvert enkelt barn. En 

særlig tak til Dorte og Ditlev, som er mine allernærmeste samarbejdspartnere i hverdagen, til René 

fra bestyrelsen, som lægger et stort arbejde i sin post, til Jan og Thomas, – og i vores 

lockoutsituation lige nu en særlig tak til jer alle, som jeg synes håndterer situationen rigtig godt, 

både lockoutede lærere, børn, forældre og det personale, som er tilbage. Jeg ser frem til, at vi igen 

må drive skole i fællesskab – og glæder mig til et nyt skoleår, som vi nok sammen skal få gjort til et 

rigtig godt år med god udnyttelse af de mange muligheder, vi har som skole. 

Vores skole står fortsat for værdierne; børnene trives, børnene lærer og børnene lever. Jeg ser 

frem til hyppige glimt af livets sus i vores skolehverdag i kommende år! 
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