
 

 

  

Beretning til Forældrekredsmøde på  

Skolen ved Havet 

Torsdag d. 13. 9. 2018. 

Skoleleder Charlotte Hertel Kristiansen 

  
Wow – det er nu 13 måneder siden, vi havde første skoledag på Skolen ved Havet. Månederne 

er fløjet af sted.   

  

Den allerførste skoledag mødte et par og fyrre forventningsfulde elever – og godt en håndfuld 

medarbejdere ind på den nyrestaurerede skole.   

Alle meget spændte og yderst nysgerrige på, hvad det var for en skole vi nu skulle lave 

sammen.   

  

Og vi har haft travlt – travlt med at starte alt helt fra bunden af.   

Det har været alt lige fra de mest simple indkøb, til traditioner, retningslinjer og ikke mindst 

værdier.   

   

På Facebook i ”Fri debat Halsnæs” kunne jeg i den forgange uge læse, at det er særdeles 

lukrativt at starte privatskole i Halsnæs, for hvordan kunne vi ellers starte Skolen ved Havet 

med kun 45 elever?!   

Den, som skrev disse ord – ved vist ikke meget om, hvordan det er starte en helt ny skole op.   

Det kræver hårdt arbejde – ildsjæle, engagement, hjælpsomhed, netværk, opbakning og meget, 

meget mere.   

Det har været et langt, sejt træk - men vi fik det hele – og det har så sandelig været det hele 

værd.  

  

Vi hører ofte, at vi får ros ude i byen og altid bliver omtalt i positive vendinger.   

  



 

 

I morges fortalte en mor til en nystartet elev, at når hun fortalte til familie, venner 

og bekendte at datteren var startet på Skolen ved Havet – udelukkende fik positive 

kommentarer om os.   

  

I en annonce fra Estate-mægleren står for eksempel:  

”Man bemærker knapt nok vejen, hvor denne utroligt smukke og stilrene bolig er beliggende - helt nede 

for enden i fred og ro. Afstanden til strand og havn er ganske kort - stranden små 5 minutters gang med 

oppakning - og den hyggelige Lynæs Havn en lille smule længere. Cirka halvvejs mod Lynæs Havn ligger 

den nye og populære privatskole "Skolen ved Havet".   

Man får jo nærmest lyst til at købe huset.” 

  

Vi har også oplevet at det pludselig har banket på vores dør, og en frisk, nybagt 

mor og uddannet lærer med hele fem linjefag gerne vil se skolen.   

Efter endt barsel skal hun finde job her i omegnen, og på grund af skolens smukke logo og vores 

enormt tjekkede annoncer i avisen- meget gerne lige vil se skolen og høre om vi 

eventuelt kunne få brug for en lærer.   

Ja, det sagde hun – alt imens jeg flittigt skrev kontaktinfo ned. 

  

Når vi hører, læser og ser om disse tilbagemeldinger blive man bare så kisteglad og mega-

stolt! Det er alt sammen fine og dejlige ord.   

Men for os er det allervigtigste at alle børn trives – Skolen ved Havet skal være et godt sted at 

være - og lære.   

  

Derfor er det allerbedste, når vi hører fra tilfredse forældre, at elever der tidligere har klaget 

over ondt i maven, i hovedet – ikke længere har ondt, overskuddet er steget og humøret er 

væsentlig forbedret og sygefraværet mindsket.   

Så sent som i dag har jeg haft en mor i røret. Hendes datter har netop været på prøve i den 

forgangne uge – og moderen kunne fortælle, at datterens humør var blevet langt bedre, og hun 

nu havde langt mere overskud!   

Eleven starter nu her hos os.   



 

 

Nye forældre melder også tilbage, at deres børn kommer hjem og siger at: ”På Skolen ved 

Havet snakker man sammen i frikvartererne.”  

  

Det viser os, at selv om Hundested har en god folkeskole, er der også behov for en lille 

privatskole som os. Vi traf det rigtige valg ved at starte skolen.   

  

Nogle vil måske sige – endog påstå - at det er, fordi vi er en privatskole (hvilket jo er særdeles 

lukrativt i Halsnæs), at det går os godt.   

  

Det er jo de velstilledes børn – og absolut ikke børn med særlige behov, der går her hos os.   

Det passer bare ikke!!!  

  

Vi har elever fra alle mulige slags hjem – heldigvis da.   

Her er elever der bor i plejefamilier, her er skilsmissebørn, børn med alenemødre, børn af 

studerende….you name it.  

Vi har faktisk en del ordblinde elever, elever med diagnoser, elever der tidligere har været 

ekskluderet fra normalklasser, vi har elever med angst, fagligt svage elever , fagligt stærke 

elever – vi har hele paletten!  

Og husk nu på, at en børnehaveplads i Halsnæs koster 1805 kroner per måned – en plads på 

skolen ved Havet koster i snit 1550 kr.   

Hertil kan man så vælge SFO.   

Så kom ikke og sig, at Skolen ved Havet kun er for de velstilledes børn!   

  

Traditioner: Som jeg nævnte tidligere, har vi arbejdet en hel del med traditioner på Skolen ved 

Havet. Bestyrelsen har blandt andet afholdt en hyggelig aften med elevråd, trivselsforældre 

og medarbejdere, hvor vi snakkede vores nuværende traditioner igennem – og nye ideer til 

traditioner kom til.   

Som altid dejligt at mærke det fællesskab og engagement der er på Skolen ved Havet – omend 

vi godt kunne ønske os, at lidt flere trivselsforældre var mødt op.   

  



 

 

I år startede vi igen skoleåret op før ferien sluttede med en kombineret velkomst-fødsels-

arbejdsdag, som var meget velbesøgt.   

Skolen gav et måltid mad – I forældre gav jeres arbejdskraft.   

En rigtig fin måde at starte nyt skoleår på.  

  

Herefter kom havugen, som helt klart er en af de traditioner, eleverne sætter mest pris på.   

I år samarbejdede vi både med Sejlklubben Lynæs, Frederiksværk Havkajakklub, 

Lynæs Surfcenter og Hundested Roklub – det var igen fantastisk at mærke den åbenhed og 

hjælpsomhed, der er her i Lynæs, Hundested og Frederiksværk.  

  

Eleverne og medarbejderne fik en masse fine oplevelser, lærte hinanden at kende på kryds og 

tværs, og oplevede endnu en gang lidt af den ånd og det fællesskab, der er på Skolen ved 

Havet.   

Af andre traditioner kan nævnes; skolernes motionsløb, juleuger, julemarked og juleafslutning, 

fastelavn, påsketril, dramauger diverse frokoster op til højtiderne – alt sammen traditioner, der 

fremmer det gode fællesskab.  

   

I år har vi også sneget et par nye ting ind – nemlig fagdage og en samle skrald-dag.   

Om det så også går hen og bliver traditioner må tiden vise.   

Allerede på tirsdag skal vi have årets fagdag, som er matematikkens dag – sidenhen kommer 

en kreadag samt en innovationsdag.  

  

  

Dagligdag: Som jeg sagde forleden til vores fælles forældremøde, så er hvedebrødsdagene nu 

slut.   

Det er nu blevet dagligdag på Skolen ved Havet – og vi er godt på vej mod efterårsferien.   

Vi er blevet flere elever og medarbejdere – hvilket er skønt.   

Men det betyder også, at vi ikke kan hvile på laurbærrene.   

  

At skabe en skole er en dynamisk udvikling.   



 

 

Vi skal fortsat alle gøre vores til, at Skolen ved Havet er et godt sted at være – og lære.    

  

Lige nu er der opbrud i gamle systemer, mønstre og relationer.   

Og det giver lidt uro!   

  

Det betyder at vi strammer op!   

Vi vil fortsat have en god og velfungerende skole med gode arbejdsvaner og læringsmiljøer – vi 

vil gøre en forskel.   

  

Elever og medarbejdere skal trives og være trygge – og så skal eleverne selvfølgelig gerne blive 

så dygtige som overhovedet muligt.   

  

  

Status  

• Vi har en god økonomi  

• Vi er godt søgt og har haft en fremgang på intet mindre rend 80% hvilket vi er 

meget stolte af. Vi har hævet elevtallet fra 44 til 80 elever.   

• Vi har 899 følgere på Facebook, hvilket er imponerende, taget i betragtning at vi ”kun” 

har 80 elever. Det viser noget om den store interesse.   

• Alt er nu optaget fra 2.-8. klasse – flere er skrevet på venteliste og børn er skrevet op 

til de næste 6 år.   

• På medarbejdersiden har vi ansat 3 nye medarbejdere, hvilket vi så sandelig godt kan 

mærke.    

• Vi er virkelig et godt team af medarbejdere – som supplerer hinanden fint og vores kemi 

er rigtig god.   

Det er udelukkende uddannede lærer og pædagoger, der er ansat på Skolen ved Havet– 

og i 78H er det udelukkende lærere med linjefag, der underviser.   

• På elevsiden har vi måttet sige farvel til et par stykker – til gengæld er andre er kommet 

til.   

• Vi har fået etableret en udskolingspavillon som vi er rigtig, rigtig glade for  



 

 

  

  

Vi ser frem til  

• Nyt byggeri  - mere plads.   

• Her til aften sidder byrådet samlet og skal blandt andet tage stilling til lokalplan 

vedrørende udbygning af Skolen ved Havet – og så har de vist også lidt budgetarbejde foran 

sig.  

Det kan kun gå for langsomt med at få taget det første spadestik.  Vi håber punktet bliver 

godkendt i aften og vi kan gå i gang med byggeriet umiddelbart efter høringsfasen er 

overstået, således at alt er klart til august 2019.  

• en endnu bedre økonomi  

• en fælles planlægningsdag for alle medarbejdere  

• flere iPads   

• at få ansat en musiklærer  

• Endnu flere timer og gode oplevelser med elever, forældre og bestyrelse  

  

KÆMPE tak og ros til bestyrelsen – I er så vidt forskellige om nogen - men I supplerer hinanden 

suverænt og har gjort et KÆMPE stykke arbejde.   

  

KÆMPE TAK til jer forældre, fordi I altid bakker op og engagerer jer både til planlægningsdag 

når vi medarbejdere er ude af huset og til arbejdsdage. Og fordi er så knaldhamrende gode til at 

dele på Facebook.   

Det er guld værd for os.   

  

KÆMPE tak til eleverne – fordi de i bund og grund gider os -  alle er 

søde, og behagelige væsener.  

  

OG KÆMPE tak til medarbejderne, der er de mest fantastiske ildsjæle – både sammen og på 

hvert deres område  

  



 

 

Sammen er vi stærke – og knaldhamrende gode.   

  

Tak for samarbejdet – jeg er frem til endnu mere af samme kaliber. 

  

 


