Skolelederens årsberetning for skoleåret 2020/2021
Skoleåret:
Så er skoleåret 20/21 lige om lidt slut. Og sikke da et år at se tilbage på. Et år hvor intet blev
som forventet. Vi nåede lige at komme tilbage i skole, da corona alarmen igen lød. Alle blev
hjemsendt og der skulle søges nye løsninger, nye veje og i det hele taget skulle det danske
samfund omstille sig endnu en gang. Vi fik lært at være sammen hver for sig, vi blev dus
med Meet, fik lært at se undervisningen på en ny måde med alle de udfordringer
fjernundervisning kan medbringe. Heldigvis kom de yngste forholdsvis hurtigt tilbage i skole,
men for de ældste betød det et langt sejt træk, hvor alle sociale aktiviteter og faglig læring i
fællesskab desværre blev aflyst.
På personalefronten har vi sagt farvel til Johanne. Det gav mulighed for at Kathrine blev hos
os hele året. Ligeledes er Kirstin jo tilbage for fuld skrue! Efter Sommerferien skal vi byde
velkommen til Anita, som hovedsageligt bliver tilknyttet gul. Hun har en baggrund som
pædagog og med en efteruddannelse blandt andet inden for neuropædagogik og naturen
som læringsrum. Vi glæder os meget til at hun deler ud af sine erfaringer, viden og gode
humør. Ligeledes skal vi byde velkommen til Lani som lige har præsenteret sig selv :-) Hun
kommer som sagt til at være vores nye blækstruppe i stedet for Inger som har valgt at bruge
mere tid hjemme ved hendes Makker.
Ny struktur:
Nyt skoleår, nye hold. En tilbagevendende udfordring for en lille friskole som vores er altid
holdsammensætningen.
Igen i år sammensættes i hold, hvor vi tilgodeser trivsel, fagligt niveau og barnets modenhed
på tværs af klassetrin.
Næste skoleår byder således på en opstilling med 4 hold: Børnehaveklassen + 1. bliver Blå
hold, 2-3. klasse på Gul hold, 4-5-6 bliver Orange og 7-8-9 bliver Grøn.
På Friskolen er det vigtigt for os, at vores elever kender hinanden og er trygge ved
hinanden. Derfor har vi dette skoleår holdt fast i traditionerne omkring fælles forløb, fælles
morgensamling og fælles arrangementer. I emneugerne har vi søgt at tilse både den ro, som
klasseundervisning giver, når den afvikles i de vante rammer, i en kombination med
fællestimer. Dette har eleverne trives i, og det er en model, vi vil fortsætte.

Udfordringer på friskolen dette skoleår:
Personale: Ingen udvikling uden udfordringer - dette har vi bestemt også mærket på
friskolen dette skoleår. Opstart samt månederne frem til jul har været præget af
udskiftningerne i personalegruppen. Det vil der altid være, når gamle går og nye kommer til,
men vi er meget glade for den personalegruppe, som vi nu står med og roen har sænket sig.
Økonomi/elevtal: Vi vil gerne have flere elever, for udover at vokse som skole vil vi også
gerne have en økonomi i vækst. Man bliver ikke rig af at drive friskole - og målet er som altid
at gå i 0. En elev-tilvækst ville betyde, at vi kan udbygge vores skoletilbud endnu mere, dog
er målet, at vi maks rammer 15 elever pr. klassetrin, for på den måde kan vi en dag tilbyde
klasseopdelt undervisning.
Corona: Skoleåret tog en noget uventet drejning, da Corona kom ind fra højre, og forstyrrede
vores alle sammens liv og hverdag. Det har været en omstilling, som skulle ske hurtigt, og

igen viste I, kære forældre, at vi her på Friskolen har de sejeste og bedste forældre, man
kunne ønske sig. Jeg vil også gerne rose mine ansatte for den måde, de greb og håndterede
udfordringerne på. Det har langtfra været en optimal situation, og vi glæder os til, at
hverdagen igen er tilbage. Det sagt, har Corona givet os en mulighed for, at afprøve nye
tiltag. Dette har bl.a. resulteret i endnu bedre ugeplaner og færre konflikter blandt børnene i
frikvartererne, da en opdeling af store og små, har været nødvendig. I personalegruppen
evaluerer vi løbende disse erfaringer samt på den feedback I, kære forældre, kommer med.
På den måde tager vi det som virker med videre.
En tak til bestyrelsen
Det har været et langt forår i vores dejlige institution, og aldrig før har jeg deltaget i så
mange bestyrelsesmøder. Jeg takker for jeres store ihærdighed og jeres kærlighed til
projektet - den har jeg aldrig været i tvivl om.
Skoleåret 2021/2022:
På Friskolen kigger vi ind i et kommende skoleår med en solid opstilling i
medarbejdergruppen. Vi er i det forgangne skoleår blevet klogere på, hvordan vi bedst laver
friskole, og vi vil bære de erfaringer med ind i planlægningen af det nye.
Næste år vil der, som i år frem til Corona, være stort fokus på Akse-samarbejdet og der vil
være flere nye tiltage. Både for børn, men også for personalet - både skolens og livstræets.
Livstræets og skolens personale vil også se mere til hinanden det kommende år. Desværre
uden Anna, som vil blive savnet af store og små. Hun har ydet en kæmpe indsats for skolen.
Heldigvis byder vi så Kirstin velkommen tilbage. Vi glæder os meget til hun starter.
Vi har været så heldige at blive udtrukket til at deltage i VELLIVs forskningsprojekt om at
optimere arbejdsmiljø og skabe et fælles sprog i vores organisation. Det tror jeg bliver meget
aktuelt og lærerigt for alle.
Desuden vil vi med det nye skolekøkken og Gittes utrættelige gå-på mod og evner til at få
ting til at ske, igen starte den gamle tradition med familie-fællesspisning. Jeg håber meget,
at I alle vil bakke op om dette, så vi kan få nogle hyggelige aftener i hinandens selskab.
Sammen er vi stærkere.

