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Så er der gået et år mere i Skolen ved Havets liv. Endnu et år med store oplevelser og hårdt 
arbejde. Vi er ikke nået til det punkt, hvor der ikke kommer ting frem vi ikke har løst før. 
Omvendt er der heldigvis også ting, der er ved at være rutine som f.eks. den fantastiske 
fødselsdagsfest, vi lige har hold her i august måned. Det tankevækkende er, at da skolen 
startede, kunne vi ikke sige: ”….det var ligesom dengang, hvor….så vi gør bare sådan igen….”. Det 
begynder vi at kunne nu. 

Sidste år fortalte jeg, at vi var lidt presset på pladsen. Heldigvis var der lys for enden af tunnelen 
– det kunne se ud, som om vi kunne sætte spaden i jorden i løbet af efteråret. Det er nok heller 
ikke forkert. Det blev bare ikke sidste efterår. Det kunne se ud som om det bliver …….. nej, det 
tør jeg ikke at spå om, men vi er meget tæt på. I bestyrelsen siger vi nu i næste uge…………det har 
vi gjort nogle gange. Det er ikke, fordi Skolen ved Havet ikke vil bygge, men der er nogle 
myndigheder, der tager den tid, de synes, der skal til.  

For at løse vores pladsproblemer blev vi igen tilsmilet af vores held: Vi kunne leje den tidligere 
Vibehus Børnehave til byggeriet står færdigt. Det er nu godkendt i alle ender og kanter og nu 
har Skolen ved Havet en satellitafdeling. Det giver nogle praktiske udfordringer med hensyn til  
transport og at huske, hvor tingene er henne. 

Det, der er det centrale – nemlig eleverne - havde vi cirka 80 elever på samme tidspunkt sidste 
år. Vi er nu rundet 100 elever og det antal lever op til de budgettal, vi har regnet med. Det 
betyder ikke, at skolen er millionær, men det ser fornuftigt ud.  

Et øget elevtal betyder også mere personale. Bestyrelsen har oplevet en skoleleder, der selvom 
det har set nærmest umuligt ud, er kommet i mål med nogle gode løsninger i forbindelse med 
ansættelser. En lille skole er sårbar med hensyn til hvilke fag, lærerne kan dække og samtidig 
indfri målet om en høj faglighed. Det er lykkedes rigtig godt. Flot arbejde Charlotte! 

I SFO-delen har vi været lidt presset af ,at der ikke har været så mange ,der har benyttet sig af 
tilbuddet. Derved bliver det en relativ dyr ordning for skolen. Det har heldigvis vist sig, at der er 
kommet flere børn til og dermed går det den rigtige vej. Bestyrelsen er af den holdning, at 
skolen skal have et godt fritidstilbud for de små elever. Det har vi heldigvis – tak til personalet! 

I skoledelen er det et år, hvor der skal trædes nye stier. Vi har den første klasse, der skal til 9. 
klasses afgangsprøve. Det bliver en spændende tid for skolen til maj/juni næste år. Det betyder 



 

 

at sløjfen er bundet med hensyn til, at Skolen ved Havet er en ”hel” skole fra 0. klasse til og med 
9.klasse. 

Sidste år sagde jeg i beretningen, at sidste års ønsker er gået i opfyldelse. Det kan jeg også sige i 
år med den ”lille” undtagelse, at vi ikke har fået bygget ud. Jeg håber og tror på, at formanden i 
sin beretning næste år kan fortælle om et år, hvor der blev tryllet med midlertidige løsninger, 
lavet skole under forhold, der ikke altid var optimale på grund af støj og andre forstyrrende 
elementer, men at den lille ælling blev til en svane. Ser vi ud i fremtiden tror jeg også, at svanen 
kommer op og flyve. 

Sidst vil bestyrelsen gerne sige tak til alle ansatte der yder en fantastisk indsats – håber 
Charlotte vil bringe det videre.  

Bestyrelsen ser frem til det kommende år med de opgaver, der kommer. Vi kommer 
forhåbentlig til at bruge tid på udbygningen af skolen og en fortsat god og stabil drift. 

Sidste år kom jeg vist til at sige noget om, at alle andre end Charlotte kunne se, at hun havde en 
skoleleder i maven. Charlotte, nu har du ”født” en skoleleder. Du gør det fantastisk – det sætter 
vi stor pris på i bestyrelsen – Tak! Bestyrelsen ser frem til de kommende års samarbejde med 
dig! 
 

  

 

 

 


