
Så gik der endnu et år og det har ligesom sidste år været et underligt et af slagsen. 

En uønsket gæst inviterede sig selv og lukkede hele landet ned og medbragt også det uvante 

forsamligsforbud, hvilket jo allerede prægede skolens hverdag sidste år. Vi blev glade, da skolen igen kunne 

lukke dørene op for eleverne og håbede, at noget lignende aldrig ville ske igen. 

Efter jul så gal igen og skolen måtte endnu engang lukke børnene ude i en periode. 

Det er noget, der lægger pres på både ledelse og lærerstaben, men jeg må sige, at jeg synes de klarede det 

godt. 

Det kræver en del at få undervisningen til at fungere, når det skal ske over en skærm. 

Tak til Mette og Kirstin, som hver dag yder en kæmpe indsats og engageret sørger for at holde hjulene i 

gang – både med og uden Corona. 

Jeg vil også sige tak til lærerne, for uden dem og deres engagement, ville vi ikke trygt kunne sende vores 

børn i skole hver dag, eller lade dem få undervisning foran skærmene derhjemme. 

Vi har en god solid lærerstab, der er med til at tegne skolen på den bedst tænkelige måde og skabe trygge 

rammer og det er med til at holde elevantallet stabilt. 

Så hvad er der ellers sket i det forgangne år? 

Køkken 

Det helt store for skolens vedkommende er nok, at vi besluttede at foretage en investering og bruge 

omkring 250.000,- på et splinternyt køkken – for det var virkelig tiltrængt. 

Og jeg må sige, det er blevet godt – alt er nyt: gulv, vægge inventar – og Skolekredsen har bidraget med nyt 

porcelæn og andet køkkengrej – og tak for det. 

Jeg har desuden hørt, at der kan laves god mad i køkkenet under kyndig ledelse af Kathrine, selvom det 

måske ikke er blevet til så meget endnu på grund af Corona, men mon ikke der bliver rådet bod på det 

fremadrettet. 

Livstræet 

I Livstræet, der jo det sidste års tid har været inde i en turbulent periode, er ved at stabilisere sig med 

Josephine ved roret.  

Både Josephine og Mette har virkelig ydet en stor indsats for at holde hjulene i gang og få Livstræet på ret 

køl igen – og det ser ud til at arbejdet bærer frugt for der kommer da nye børn til både vuggestue og 

børnehave – så tak til begge for det gode arbejde. 

Og der er også blevet opbygget en ny stabil medarbejdergruppe i Livstræet, der er med til at få dagligdagen 

til at fungere godt og skabe et rart og trygt miljø for børnene. – så de skal også have en stor tak for deres 

indsats. 

Vandskade 

Den 18. august 2020 kom der et gevaldigt uvejr ind over Vellev, der kom et skybrud, der besluttede sig for 

at oversvømme både Livstræets og Friskolens kældre. 

Det var – sagt på godt jysk: træls! 



Men efter lidt tovtrækkeri med forsikringsselskabet lykkedes det Mette at få dem til at erstatte skaderne og 

for skolens vedkommende også dække en stor del af istandsættelsen efterfølgende. 

Der er indhentet tilbud fra diverse håndværkere, så det er der styr på. 

Regnskab 

Som alle ved og tidligere nævnt, har der været turbulens i Livstræet, hvilket udmøntede sig i, at en del børn 

blev meldt ud og nogle af pædagogerne valgte at opsige deres arbejde. 

Og sådan noget kan jo altid ses på bundlinjen, men på trods af dette, er det alligevel lykkedes at få et 

overskud for skole og Livstræ på omkring 66.000,- hvilket må siges, at efter omstændighederne, kunne have 

været meget værre. 

Og i årsrapporten fra revisoren har der ikke været anledning til kritiske bemærkninger. 

Afslutning 

Sommerferien nærmer sig og vi håber, at vi i august kan starte et nyt og skoleår med mange nye elever, en 

engageret ledelse og lærerstab. 

Desuden skal vi i det nye skoleår indlede et forhåbentligt godt og langt samarbejde med Lani, vores nye 

skolesekretær, for som bekendt har Inger valgt at opsige sin stilling, hvilket vi selvfølgelig er lidt kede af, 

men vi håber, at Lani falder godt til og vil være en del af teamet i mange år frem. 

Så tak for god ro og orden – slut herfra  


