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Endnu et år er gået! Lige fra begyndelsen af dette bestyrelsesår har vi vidst, at det ville blive et af 

de travleste år længe. Kort inden sidste generalforsamling havde Morten valgt at opsige sin stilling 

som skoleleder, og vi måtte konstituere Stine som skoleleder, igen. Og igen viste hun sig som et 

godt og stabilt omdrejningspunkt for vores skole. Og da vi fik slået stillingen som skoleleder op, var 

vi desuden så heldige, at Stine også valgte at kaste sit lod i hatten. Vi havde et stærkt ansøgerfelt 

med fire kvalificerede til samtale, og her viste Stine igen en god vej for skolen, så valget faldt 

enstemmigt på hende som vores skoleleder.   

Med denne hurdle overstået kunne vi så gå i gang med næste skridt, nemlig at finde en ny 

viceleder. Igen mødtes vi med en række stærke ansøgere, og her kom den helt særlige person, 

som bare kom ind og lyste op! Og derfor er vi nu superglade for at have Kirsten med på holdet til 

at sætte kursen for skolen sammen med os i bestyrelsen, Stine og alle vores gode og dedikerede 

medarbejdere.    

For mit eget vedkommende har disse to ansøgningsprocesser fyldt så meget, at jeg næsten kan 

glemme Corona. Hvor Corona sidste år havde fyldt så uendeligt meget, var alle i denne omgang 

blevet topprofessionelle, både ledelsen og de medarbejdere som hhv. skulle stå for undervisning 

digitalt eller IRL, som min søn ville sige det, og også i bestyrelsen har vi nu også det sorte bælte i 

online møder mm.   

Til trods for Coronaens sidste krampetrækninger har vi alligevel kunnet holde fast i mange af de 

ting, som, vi synes, er med til at gøre vores skole til verdens bedste skole: I baglæns rækkefølge er 

vores nyligt overståede musical, og ikke mindst de tre anderledes uger for indskoling og 

mellemtrin, hvor børnene igen kunne mødes på tværs af klasserne og lære hinanden at kende – 

debataftenen med Jens Andersen – fastelavn for børnene –  

Luciamorgen (også selvom det kun var for børnene) – skolefesten i oktober og ikke mindst 

startskuddet med vores fælles høstfest. Det var en super måde at starte et nyt år med at hilse på 

hinanden alle sammen både store og små. Personligt kunne jeg da godt drømme om en sådan 

fælles start på året for alle skolens klasser, forældre og medarbejdere hvert år.  



Jeg vil gerne bruge et øjeblik på at dvæle lidt ved Jens Andersens gode foredrag – et foredrag som 

virkelig taler ind i vores idealer for skoleliv. For hans mantra var fællesskaber, fællesskaber og 

atter fællesskaber. Og selvfølgelig hvad de tossede forældre i Jylland kan finde på 😉 Men en af 

de vigtigste pointer var faktisk omkring vi voksnes rolle og ansvar for fællesskaberne. Vi forældre 

er de usynlige klassekammerater, som er en vigtig faktor i forhold til at opbygge stærke 

fællesskaber båret af respekt, tolerance og en oprigtig nysgerrighed over hinanden. Netop vi 

forældre som en faktor, ønsker vi fra bestyrelsens sættes i fokus ude i klasserne og på tværs af 

klasserne, så vi får skabt de bedste betingelser for vores børns skoleliv. Så i det kommende år vil 

der være et øge fokus på forældreengagementet på skolen i form af arbejdsdage, rengøringsdage i 

klasserne, forældrefesten og flere sociale arrangementer i klasserne. Og at forældreengagement 

ikke kun er for de små klasser, men for alle klasser!  

I det sene efterår valgte Casper Elkrog at træde ud af bestyrelsen af personlige årsager, så derfor 

var det nødvendigt at få vores suppleant Ditte Nandrup Therkildsen på banen. De mere ”normale” 

forhold det seneste år har betydet, at vi igen har kunnet få gang i sejlene i vores forskellige udvalg. 

Og når jeg er færdig med min del af beretningen, vil vi gerne bruge en kort stund på at præsentere 

de forskellige udvalg, som bestyrelsen det seneste år har bestået af, så alle også kan få en 

fornemmelse af, hvad vi egentlig laver i bestyrelsen.  

Det kommende år satser vi på, at der vil være tid og rum til at få gang i nogle af vores gamle 

projekter. Det første af disse projekter er byggeri, hvor det denne gang er det lille midterste hus, 

som står for skud. Alt er endnu på tegnebrættet, og vi er i gang med den første vigtige hurdle 

nemlig at blive enige med banken om størrelsen på det lån, som vil kunne realisere vores drømme 

om et nyt hus. Denne del af processen er godt i gang, og både forældre og medarbejdere vil blive 

involveret, når vi selv ved mere. Det andet projekt er en proces, hvor den lille sal ændres til 

musiklokale – det kræver en del bl.a. i relation til lydisolering…   

Af nye projekter er nye vinduer nede i det første af de gamle huse – det bliver så skønt at kunne 

kigge ud ad vinduerne igen – de har trods alt skolens skønneste udsigt! Og på den digitale front 

kommer vi til det kommende skoleår til at skifte Intra ud med Viggo – og dertil får vi ny 

hjemmeside! Hvilket vi også har trængt til længe!   



Så nu kan jeg vende den sidste side i min beretning og se frem til et nyt og spændende år med 

mange nye projekter i støbeskeen.   

Tak for opmærksomheden og nu til en præsentation af vores udvalg:  

Formandskab: Anne og Pernille  

Økonomiudvalg: Anne og Jens H  

Fællesskabet: Anna, Jens D og Ditte  

Bygningsudvalg: Ulrik og Pernille  
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